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 1. Inledning 

Vem minns inte de första besöken på ett arkiv? Försiktigt, med mössan i handen och med 
blygsam stämma, ber vi om första hjälpen för att hitta våra anfäder, de rätta böckerna och 
just de register som för oss in i den förtrollade världen. Vilken lycka! Vilken ödmjukhet 
vi upplevde. Tänk att få allt detta gratis. Så känner vi alla tror jag, utan att någon enda 
funderar över att detta är en viktig grundbult i vår svenska demokrati. Kulturarvet tillhör 
oss alla och vi har ett gemensamt ansvar att ta del av, förvalta och vidareutveckla detta 
kulturarv. 

Gustav von Gertten, amatörforskare 
(Nättidningen ”Rötter”, 30 dec. 1998) 

På senare år har arkivinstitutionerna alltmer verkat för att nå nya användar-
grupper. Arkivutredningar som Arkiv för alla har på regeringens uppdrag haft 
som uppgift att föreslå åtgärder som underlättar för nya grupper att använda 
arkiven och som förbättrar arkivens tillgänglighet. I den här uppsatsen vill jag 
studera hur man anser sig ha lyckats med denna uppgift. Tillsammans med 
museer och bibliotek är arkiven de viktigaste kulturarvsinstitutionerna. Att det 
skrivna kulturarvet bevaras på våra arkiv är en självklarhet för alla som arbetar 
i arkivbranschen. Att bevara och bruka kulturarvet är ett av de sju övergripande 
målen för den statliga kulturpolitiken.1 Trots detta är vetskapen om arkiven och 
all deras samhällsinformation inte allmän. Ett projekt som har haft som mål att 
försöka ändra på denna bild är Arkivens dag, ett öppet-hus-arrangemang som 
pågått sedan 1998 och som blivit en tradition andra lördagen i november. 
Syftet med Arkivens dag har varit att lyfta fram arkiven som en del av 
kulturarvet och visa på att arkiven är en förutsättning för det fria ordet och 
demokratin. Syftet har också varit att visa arkivens innehåll och verksamhet för 
en bredare publik.2 Jag vill undersöka hur väl man har lyckats med dessa 
föresatser. Lockar Arkivens dag nya besökare eller är det en dag för ”redan 
frälsta”? Hur motiverade är personalen på arkiven när det gäller 
marknadsföring av sina arbetsplatser egentligen?  

                                                 
1 Proposition, 1996/97:3 
2 Projektgruppen Arkivens dag Redovisning 1998 
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1.1 Tidigare forskning 
Marknadsföringen av arkiven har inte tilldragit sig något större intresse när det 
gäller forskning. En kandidatuppsats har tidigare skrivits av Helena Ulfner på 
ABM-institutionen i Uppsala angående arkivpedagogik, Arkivpedagogik - nöd-
vändig verksamhet eller kostsam sandlådeaktivitet. Där tittar hon på arkivpeda-
gogiken som ett sätt att försöka finna nya användargrupper för arkiven. Hon 
påpekar att arkivpedagogiken inte nödvändigtvis behöver handla bara om verk-
samhet riktad mot skolelever. Helena Ulfner menar att de statliga arkiven har 
fått i uppdrag av Kulturdepartementet att arbeta alltmer gentemot skolorna.3 
Men arkiven har också fått i uppdrag att arbeta mer för att människor med an-
nan kulturell bakgrund än den svenska och att människor med funktionshinder 
skall använda arkiven som arkivbildare, besökare och forskare.4 Det här är nå-
gonting som jag vill undersöka. 

Berndt Fredriksson anser i sin artikel ”Arkivvetenskap – historia och fram-
tid” att en särskilt viktig uppgift för arkiven är att göra dess bestånd kända och 
utnyttjade. I den forskning som krävs på det området har arkivvetenskap själv-
klara samarbetspartners inom ämnena biblioteks- och informationsvetenskap, 
samt museivetenskap. Fredriksson menar att kulturpolitikens tydliga inriktning 
mot vården av kulturarvet kan ses som en direkt uppmaning till företrädarna 
för ABM-områdena att inleda ett forskningssamarbete inom området gällande 
tillgängliggörande där man sätter användarna i fokus.5  

Jag har funnit en kandidatuppsats där man sträcker sig över ABM-grän-
serna. I biblioteks- och informationsvetenskap har Ulrika Gabrielsson och Ca-
rina Gerdin skrivit en kandidatuppsats vid bibliotekshögskolan i Borås: Stads- 
och kommunarkivariers informationsbeteende i yrkesutövande. De menar att 
såväl arkiv som bibliotek har en mycket strategisk betydelse för demokrati, 
folkbildning och livslångt lärande. Vidare menar de att både arkivarie och bib-
liotekarie kan betecknas som kunskaps- eller informationsyrken och besitter 
kompetenser som i hög grad efterfrågas i dagens samhälle, eftersom det i alla 
slags verksamheter uppstår trängande behov av organisera och strukturera det 
ständigt pågående informationsflödet.6  

                                                 
3  Ulfner, Helena, 2001, Arkivpedagogik – nödvändig verksamhet eller kostsam sandlådeaktivitet 
4  Arkiv för alla – nu och i framtiden SOU 2002:78 s. 165 
5  Fredriksson, Berndt, 2002, ”Arkivvetenskap – historia och framtid” i Arkiv, samhälle och forskning, s. 
91 
6  Gabrielsson, Ulrica & Gerdin, Carina 2002, Stads- och kommunarkivaries informationsbeteende i 
yrkesutövandet, s. 5 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
När det gäller marknadsföringen av arkiven vill jag i första hand ta reda på 
vilka tilltänkta användare man vänder sig till och hur man anser sig ha lyckats i 
praktiken. 

När arkivinstitutionerna säger att de vill nå nya målgrupper, vilka har de i 
åtanke då? För att avgränsa min undersökning av marknadsföringen skall jag 
studera den utifrån projektet ”Arkivens dag”. Vad är egentligen syftet med 
detta projekt? Hur väcktes idén till arrangemanget och varför just då? I kultur-
politiken betonas att bestånden av arkivhandlingar ingår i kulturarvet, och den 
har gett arkivinstitutionerna ett särskilt ansvar att bevara och tillgängliggöra 
bestånden också för den breda allmänheten.7 När började politikerna betrakta 
arkiven som kulturarv? Arkivens dag startade 1998 och har fortsatt varje år 
sedan dess med ett nytt tema varje år. Hur har projektledningen tänkt inför 
valet av teman? Vilka målgrupper har man haft i åtanke? Har dessa målgrupper 
i så fall blivit lockade att besöka arkiven denna dag? 

Jag beskriver i första avsnittet Bakgrunden till arkivens dag hur idén om 
marknadsföringen av arkiven har vuxit fram. Jag studerar hur kulturpolitiken 
sett ut under åren som föregick tillkomsten av Arkivens dag. Jag vill ta reda på 
varför politikerna ansåg det viktigt att marknadsföra arkiven. I det andra 
avsnittet Arkivens dag – från idé till handling undersöker jag hur man gick till 
väga under det första årets arrangemang och hur det lyckades. I det sista 
avsnittet Arkivens dag i utveckling undersöker jag Arkivens dag sett ur 
arkivariernas synvinkel. Hur har de gått vidare med projektet? Hur ser det ut 
internationellt när det gäller marknadsföringen av arkiv? Numera ses 
arkivarieyrket som ett yrke i förvandling. Hur betraktas marknadsföring i 
arkivvärlden? Hur väl anser nyckelpersonerna i projektet ”Arkivens dag” att de 
lyckats locka nya målgrupper och vilka är det i så fall? 

 

1.3 Källmaterial och metod 
Min uppsats kommer till stora delar att vara deskriptiv. För att ta reda på hur 
man började benämna arkiven som kulturarv kommer jag att studera hur kul-
turpolitiken har sett ut de senaste 30 åren genom offentliga arkivutredningar. 
För att se om diskussionen kring marknadsföring har förekommit i arkivkretsar 

                                                 
7 Prop. 1996/97:3, s. 154 
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under den här tiden kommer jag att studera artiklar i Arkiv, samhälle och forsk-
ning.  

Eftersom det inte finns någon litteratur angående Arkivens dag kommer jag 
att studera bland annat den redovisning som projektledaren framställde efter att 
arrangemanget hade avslutats 1998. För att undersöka hur man anser sig ha 
lyckats med marknadsföringen kommer jag att intervjua de personer som har 
varit huvudansvariga för projektet, dels i Uppsala men också nationellt. De 
personer som jag intervjuat är: 

Kim Söderström – Folkrörelsearkivet, Uppsala. Kontaktperson för region 
Uppland.  

Jonas Sandström – Folkrörelsearkivet, Uppsala. Drivit projektet i Uppsala 
2006. 

Anna Ketola – Arkiv- och institutionschef, Skånes arkivförbund. Skånes Ar-
kivförbund i Lund har det nationella uppdraget att under tre år utveckla 
och fördjupa arkivpedagogiken. 

Birgitta Stapf – Riksarkivet. Nationell samordnare av Arkivens dag. 

När det gäller statistik har jag dels fått ta del av den enkät som gjordes i Upp-
sala under Arkivens dag år 2000.8 Jag har också hämtat statistik från den nor-
diska hemsidan för Arkivens dag: www.arkivdag.nu . 

 

 

 

                                                 
8 Redovisning av Arkivens dag 11 november 2000.: Folkrörelsearkivet, Uppsala 
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2. Bakgrunden till Arkivens dag 

2.1 Arkivens öppnande 
För att resonera kring hur tankar om tillgängliggörande av arkiven har uppstått 
får vi egentligen gå tillbaka till 1789. Med franska revolutionen öppnades arki-
ven från l’ancien régime i Frankrike. Det blev starten för ett mer allmänt öpp-
nande av arkiven i hela Europa. I Sverige kom den ändrade synen på tillgång 
till statsförvaltningens handlingar till uttryck i och med införandet av tryckfri-
hetsförordningen redan år 1766. Detta innebar att informationsmonopolet bröts 
genom att allmänna handlingars offentlighet utförligt reglerades och att även 
utomstående fick tillgång till arkivmaterialet.9 Detta tillgängliggörande hade en 
oerhört stor betydelse för historievetenskapens utveckling. Att ordna handling-
arna så att de blev tillgängliga för forskning blev en ny uppgift för arkivarierna. 
Man tyckte att det var praktiskt att ordna handlingarna efter sakinnehåll –
pertinensprincipen. När de offentliga förvaltningarna under 1800- talet växte 
blev det nödvändigt att finna andra former för att ordna arkivhandlingarna –
 proveniensprincipen. Eftersom denna strukturering krävde att användarna 
lärde sig arkivariernas verktyg för att ordna handlingarna kan man säga att den 
blev mindre användarvänlig. Å andra sidan gav proveniensprincipen möjlighet 
att utveckla det historiekritiska tänkandet i historievetenskapen.10  

I början av 1900- talet inrättades landsarkiven och personalstyrkan på arki-
ven började utökas. På 1930-talet expanderade den offentliga sektorn starkt 
vilket ledde till att myndigheternas arkivhandlingar blev så många att nya for-
mer av gallringsrutiner blev nödvändiga. Kontrollen av hanteringen av arkiv-
handlingar på myndigheter förstärktes på 1960- och 1970-talet. Det var fortfa-
rande främst historieforskare som var den största användargruppen under 
denna period.11  

                                                 
9  Gränström, Claes, 1995, ”Arkivteori” i Arkivvetenskap, s.9 
10  Åström Iko, Karin, 2003, ”I allmänhetens tjänst?” i Arkiv, samhälle och forskning 2003:1, s.24 
11  Åström, Iko, 2003, s.24 

 6



2.2 Kulturpolitik 
Sveriges första statliga kulturpolitiska mål antogs 1974. Genom att sätta upp 
mål för kulturpolitiken visade staten sin viljeriktning. Den styrande, fostrande 
inställningen formulerades om så att kulturpolitiken snarare syftade till att var 
och en skulle använda kulturen för att bekräfta sin identitet. 1974 års kulturbe-
slut innebar ett intensivt reformarbete. Kulturanslagen ökade kraftigt och sam-
hället tog på sig många nya uppgifter. Uppsökande verksamhet till eftersatta 
eller nya grupper ingick i de flesta kulturinstitutioners verksamhet. Kulturell 
jämlikhet var lika viktig som social jämlikhet.12 Ett av de åtta målen var: 
”Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas tillvara och levan-
degörs.” Statens uppgift skulle bland annat vara att svara för kunskapsutveck-
ling, information och opinionsbildning. Den centrala rollen i detta har centrala 
myndigheter som Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet 
haft.13

Man började mer ingående analysera och diskutera arkivmyndigheternas 
verksamhet genom utredningar under 1980- och 1990-talen. Utredningen Sam-
hällets arkivproblem (Ds U 1981:21) från 1981 angav som huvudmål för ar-
kivmyndigheterna att de skall ”verka för ett rationellt informationsflöde och 
rationella arkivrutiner”. Vidare skulle de också ”verka för bevarande och le-
vandegörande av äldre tiders kultur”, och detta skulle nås genom att ”främja 
forskning”14.  

På Svensk arkivdag 1985 var temat ”Hur ska vi marknadsföra vår verk-
samhet?”. Britt-Marie Bystedt, direktör på Sveriges Radio och som suttit i Sta-
tens Arkivstyrelse höll ett föredrag. Hon påpekade att arkivfolket själva måste 
tala om hur bra de är, ingen annan kommer att göra det åt dem. Hon menade att 
man måste fråga sig: vill arkiven erövra nya marknader?, eftersom det medför 
nya krav. Vidare ansåg hon att arkivinstitutionerna måste göra sig begripliga. 
Man får inte göra arkivutställningar som enbart förstås av människor som kan 
läsa tysk stil eller medeltidssvenska.15

I Utredningsbetänkandet Öppenhet och minne. Arkivens roll i samhället 
som lades fram 1988 talade man om arkivens uppgifter som kunskapsförsör- 
jande och kulturella:  

                                                 
12 Kulturpolitiska mål: www.kulturradet.se, 2006-11-16 
13 Prop 1996/97:3, s.16 
14 Åström Iko, 2003, s.25 
15 Losman, Beata, 1986, ”Nu ska arkivsektorn marknadsföras. Rapport från Arkivdagen 1985” i Arkiv, 
samhälle och forskning 1986, s. 83 
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1980-talets Sverige präglas av ett energiskt arbete på att förverkliga de mål som angavs i 
1974 års kulturpolitiska proposition. Det har gällt att nå ut till alla med de kulturella strä-
vandena, att ge så många som möjligt, både som utövare och avnämare, tillgång till bild-
konst, musik, litteratur och andra kulturyttringar. Riktlinjerna har – på detta liksom på så 
många andra offentliga områden – varit ”demokrati och decentralisering”.16

I denna utredning menade man att resurserna för att tillgodose arkivmyndighe-
ternas uppgifter hade varit otillräckliga. Från att i huvudsak inneburit passivt 
tillhandahållande av material borde i stället aktiv marknadsföring, utbud och 
informationsspridning av arkiven framhävas. Nu talade man om att arkiven inte 
skulle ses endast som resurser för forskarsamhället. Arkivinstitutionerna borde 
också i viss utsträckning direkt stimulera till forskning. Det var ett tydligt 
uppdrag till arkivverksamheten att vara aktiv genom att skapa hjälpmedel och 
att sprida tillgången till arkiv. 17

1989 framhölls i regeringens proposition Arkiv m.m. (1989/90:72) att arki-
ven har en kulturpolitisk och forskningspolitisk betydelse och man påpekade 
vikten av att användningen av arkiven främjades. Detta ledde till införandet av 
en arkivlag och en arkivförordning.18  

2.3 Kulturarvet 
 
1990 kom så Arkivlagen där det fastslogs i §3 att: 

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv skall 
hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, be-
hovet av information för rättskipningen och förvaltningen och forskningens behov.19

Karin Åström Iko menar i sin artikel ”I allmänhetens tjänst?” att med en ut-
veckling som innebär att man betraktar arkiven som en del av vårt kulturarv, 
som garanter för vår demokrati och som arenor för inhämtande av kunskap, 
förändras sammansättningen av gruppen arkivanvändare. Hon påpekar att de 
nya grupperna inte har samma förutsättningar och att det inte går att ställa 
samma krav på deras förkunskaper. Arkivmyndigheternas uppdrag blir därmed 

                                                 
16  Öppenhet och minne. Arkivens roll i samhället. SOU 1988:11, s.36 
17  Öppenhet och minne, 1988, s. 185 
18  Åström Iko, 2003, s. 25 
19  Gränström, Claes; Lundquist, Lennart; Fredriksson, Kerstin, 2000, Arkivlagen. Bakgrund och 
kommentarer, s.203 
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att underlätta för medborgarna att hitta till arkiven och att använda dem samt 
att hitta nya målgrupper.20  

Kerstin Abukhanfusa är inne på samma spår när hon 1990 skriver artikeln 
”Riksarkivet – törnrosaslottet som prinsen red förbi” i Arkiv, samhälle och 
forskning. Hon frågar sig varför allmänheten skall tvingas betala för skyddet av 
ett ”kulturarv” vars existens den inte ens blivit upplyst om. Hon hävdar att ar-
kivens kulturskatter inte är svårare att marknadsföra än andra institutioners: 

Vad arkivutredningen snuddar vid, när den försiktigt jämför arkivalier med museiföremål, 
är det förhållandet att arkivalierna, genom att nu nästan enbart värderas och 
tillhandahållas som bärare av kodad information, undanhålls den stora publik som skulle 
kunna avnjuta dem på samma sätt som museiföremål: för deras skönhetsvärde och för de 
känslor och associationer de väcker såsom lämningar av ett visst skeende eller ett visst 
sammanhang. En demokratisk kulturpolitik borde ge allmänheten tillgång till 
arkivmuseer.21

I kulturutredningen ”Kulturpolitikens inriktning” 1995 fastslogs att arkivens 
kunskapsförsörjande och förmedlande roll var en väsentlig del av kultur- 
ansvaret och att medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan i den demo-   
kratiska processen måste garanteras.22  

1996 modifierades de kulturpolitiska målen från 1974. När man i 
regeringens proposition såg tillbaka på de senaste 20 åren genom 
kulturutredningens kulturrapport ansåg man att intresset för historia och 
kulturmiljövård hade ökat. Det hade tagit sig uttryck i ”gräv-där-du-står”-
verksamhet, samling kring arbetslivsmuseer och engagemang i 
hembygdsrörelsen och i olika opinionsgrupper. 23 Vid en internationell 
jämförelse låg Sverige på en hög nivå när det gällde delaktighet i kulturlivet. 
Man påpekade att våra långa traditioner på arkivens och kulturmiljövårdens 
område och deras utveckling med bland annat ett brett kulturmiljöperspektiv, 
gjorde att Sverige också där låg på en hög internationell nivå. I kulturarvsmålet 
påpekade man vikten av att medverka till att människor engageras till att 
utnyttja sitt kulturarv. I tider av snabba samhällsförändringar är tillgången till 
kunskap om kulturarvet av särskild betydelse. När det gällde avsnittet om att 
bevara och utnyttja kulturarvet var det dock bara om museerna man talade.24 

                                                 
20  Åström Iko, 2003, s. 19 
21 Abukhanfusa, Kerstin, 1990, ”Riksarkivet – törnrosaslottet som prinsen red förbi” i Arkiv, samhälle 
och forskning 1990, s. 106 
22  Åström Iko, 2003, s. 26 
23  Prop. 1996/97:3, s. 18 
24  Prop. 1996/97: 3, s. 30 
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Gustaf Gertten, ordförande i StorStockholms Genealogiska Förening, ställer i 
ett inlägg i nättidningen Rötter 1998 frågan Varför diskuteras inte arkiven?  

 I vår svenska kulturpolitik spelar de stora institutionerna stor roll. Operan, Dramaten, Na-
tionalmuseum, Moderna Museet, Ostindiska Museet, Riksteatern, Riksutställningar, 
Historiska Museet, Medeltidsmuseet, Nordiska Museet och Skansen har alla en 
omfattande marknadsföring och blir ständigt debatterade i våra husorgan. Och 
kulturministern slår näven i bordet och ryter till om maktkoncentrationen inom 
massmedia och alltför stor anhopning av kulturresurser i stockholmsregionen. Massmedia 
och kulturdebattörer följer upp och förhoppningsvis blir allt bättre. Men varför denna 
tystnad om arkiven? Beror det på att marknadsföringen är för dålig eller att uppfattningen 
finns att den inte behövs? Varför tiger kulturetablissemanget om arkivens roll för 
kulturen?25

Regeringen ansåg dock i sin proposition att arkiven hade en viktig roll att spela 
för kulturturismen. Riksarkivet arbetade till exempel för att i samarbete med 
kommuner och arbetsmarknadsmyndigheter öppna kulturvårds- och forskar-
centra på olika platser i landet. Kulturpolitiskt menade man att det var särskilt 
angeläget att lokalisering och tillgänglighet i övrigt också sker på sådant sätt 
att så många människor som möjligt kan ta del av materialet.26 I övrigt föreslog 
inte regeringen några reformer på arkivområdet. Man ansåg att först när 
arkivlagen och övrig arkivlagstiftning varit i kraft ytterligare en tid fanns 
anledning att göra en utvärdering och på nytt se över arkivväsendet. 

I propositionen 1996/97 förklarade man 1998 som ”Kulturens år”. 
Särskilda medel skulle avsättas för Kulturhuvudstadsåret samt för ”Kultur i 
hela landet” 1998.27

1998 lämnade Riksarkivet en redovisning till kulturdepartementet där man 
konstaterade att ett säkerställande av arkiv inte var tillräckligt för arkiv- 
verksamhetens måluppfyllelse. Det gällde att ”aktivt främja utnyttjandet av det 
bevarade materialet genom allmän information och marknadsföring och genom 
att på olika sätt, tillgängliggöra, tillhandahålla och levandegöra arkiv- 
informationen.”28

                                                 
25  www.genealogi.se  
26  Prop 1996/97: 3, s. 154 
27  Prop 1996/97: 3, s. 2 
28  Åström Iko, 2003, s. 28 
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2.4 Arkiv i samverkan 
Idén till Arkivens dag formulerades i en motion till Folkrörelsernas Arkivför-
bunds stämma 1996. Den behandlades positivt av förbundsstämman.  
Styrelsen fick i uppdrag att förmedla idén vidare till de övriga arkivförening-
arna i landet. Man kallade till ett möte med Arkivrådet AAS, FALK (Före-
ningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun), NLA (Näringslivets Ar-
kivråd). Samtliga fann idén värd att arbeta vidare med och en arbetsgrupp bil-
dades under våren 1997. När senare Riksarkivet med lands- arkiven anslöts till 
gruppen fanns samtliga medverkanden inom den svenska arkivsektorn samlade 
vilket gjorde att alla kunde bidra med sin kompetens. Maria Larsson vid 
Skånes Arkivförbund blev projektledare för Arkivens dag i juni 1997 
tillsammans med arbetsgruppen som nu ombildats till ledningsgrupp. Inom 
ledningsgruppen utsågs även en TV-grupp och en tid-ningsgrupp.  

Medel till projektet Arkivens dag söktes i oktober 1997 och 400 000 kr be-
viljades av ”Kultur i hela landet”. Stiftelsen ”Framtidens kultur” gav senare 
medel till den särskilda tidning som framställdes i samband med projektet. 
Målen för projektet utformades i ett huvudmål; ”att ge arkiven som kulturin-
stitutioner en framskjuten plats i offentligheten och hos enskilda medborgare.” 
Delmålen blev att:  

för allmänhet, forskare, publicister och beslutsfattare visa arkiven som kulturinstitutioner 
för vårt lands historia och för det fria ordet, att spegla mångfalden och rikedomen i våra 
arkiv, att ge arkiven kontakter med nya intressenter, bundsförvanter och arkivbildare, att 
ge Arkivens dag en lockande, okonventionell men seriös framtoning och slutligen att Ar-
kivens dag utvecklas till en återkommande mötesplats för allmänhet, professionella och 
amatörer.29

För förankring och genomförande av idén ute i landet byggdes ett nätverk av 
regionala kontaktpersoner upp. Deras uppdrag blev att vara en förmedlande 
länk för information mellan den centrala ledningsgruppen och de lokala arran-
görerna.30 Projektets kansli var förlagt till Skånes Arkivförbund. 

                                                 
29  Projektgruppen Arkivens dag Redovisning 1998, s.2 
30  Larsson, Maria, 1999, ”Arkivens dag 7 november, 1998” i Arkiv, samhälle och forskning 1999:1, s. 56 
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3 Arkivens dag – från idé till handling  

3.1 Förankring av idén  
Ledningsgruppen arrangerade tre möten med de 26 lokala kontaktpersonerna 
för att informera om sina planer. Två träffar hölls före Arkivens dag och ett 
möte hölls efter genomförandet. Flera samarbetsgrupper bildades också. De 
arbetade bland annat med att ta fram gemensamma foldrar, kartor, utställningar 
och mediakontakter. Den första uppgiften för ledningsgruppen blev att fast-
ställa när Arkivens dag skulle arrangeras. Eftersom målet var att locka nya be-
sökargrupper till arkiven blev en lördag eller söndag det naturliga valet. Man 
bedömde november som en bra månad med liten konkurrens från andra arran-
gemang och aktiviteter. Datumet fastställdes till den 7 november. 

Ledningsgruppen sände ut den första informationen om tankar och syfte 
med Arkivens dag till alla arkivinstitutioner genom respektive arkivförening i 
december 1997. Redan tidigt hade ledningsgruppen funderingar kring en tid-
ning som skulle ges ut inför Arkivens dag. Syftet med den skulle vara att in-
formera besökare, journalister, politiker, skolor och studieförbund om arkivvä-
sendet i allmänhet. För att minska kostnaderna valde man att ge ut ett special-
nummer av Tema arkiv. På så sätt kunde man utnyttja redan befintlig redaktör, 
formgivare och distributionskanal. För arbetet med tidningen tillsattes en sär-
skild tidningsgrupp. När det gällde tidningens innehåll ville man lyfta fram 
arkiven som kulturarv och samtidigt spegla arkiven utifrån olika infallsvinklar. 
Tidningen på 32 sidor trycktes i 70 000 exemplar och skickades till de regio-
nala kontaktpersonerna i mitten av oktober för vidare distribution. Man spred 
också tidningen i SJ:s kulturvagn på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. 
Där presenterade man också en utställning som gick under namnet ”ta klivet in 
i arkivet”. Här kunde man ta del av bland annat Jonas Gardells skolbetyg, Sig-
vard Marjasins berömda kvitton och Karl den XII:s anteckningar.31 En tanke 

                                                 
31  Larsson, Maria, 1999, s.57 
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var också att ge ut särskilda frimärken med arkivhandlingar som motiv, men på 
grund av Postens ”Konst- och programråds” långa planeringstid blev det inte 
möjligt.32

För information om tider för arrangemang och aktiviteter vid de olika in-
stitutionerna skapades en egen hemsida för ”Arkivens dag”. Riksarkivet stod 
för produktion och webbmaster. Hemsidan fanns bland annat länkad till ”Kul- 
turnät i Sverige”. Så många som 36 013 besökte hemsidan under 1998. 

En ambition var också att starta en TV-grupp som skulle arbeta för att få 
Sveriges television att göra en satsning i samband med dagen.  Av olika prak-
tiska orsaker rann dessvärre TV-projektet ut i sanden. 

3.2 Arkivens dag 1998 – en succé! 
Alla inblandade upplevde Arkivens dag 1998 som en framgång. 355 arkiv hade 
öppet hus och ytterligare ett 100-tal arkiv, föreningar och bibliotek 
medverkade under dagen. 35 000 människor kom, varav de flesta aldrig hade 
satt sin fot i ett arkiv. På så sätt uppfylldes ett av målen: att locka nya 
besökargrupper. Det var framförallt de mindre orternas arkivinstitutioner som 
fick många besökare. Alla arkivinstitutioner tyckte att de fått fler besökare än 
väntat.33

Projektledaren Maria Larsson menar att Arkivens dag inte bara har ökat 
medvetenheten hos allmänheten om arkivens verksamhet, på många håll har 
också kunskapen om arkivverksamheten inom den egna organisationen ökat, 
inte minst vid kommunarkiven. Kommunpolitikerna i Skurups kommun upp-
märksammade lokalproblemen och efter Arkivens dag togs beslut om att kom-
munarkivet skulle få nya lokaler. Det regionala samarbetet har på flera håll lett 
till bildandet av samarbetsgrupper som vill arbeta vidare även med andra frå-
gor. Ledningsgruppen menar att Arkivens dag har stärkt branschen som helhet. 
Många ensamarkivarier har också fått bättre självförtroende och självkänsla.34 
Många institutioner märkte efter Arkivens dag att fler forskare hade kommit 
och även nya leveranser av arkivmaterial. Därför ville många arkivinstitutioner 
gärna genomföra Arkivens dag igen. Efter det lyckade projektet beslutade led-
ningsgruppen att Arkivens dag skulle arrangeras även 1999.  

                                                 
32  Projektgruppen Arkivens dag Redovisning 1998, s. 7 
33  Projektgruppen Arkivens dag Redovisning 1998, s. 11 
34  Projektgruppen Arkivens dag Redovisning 1998, s. 11 
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Den ledningsgrupp som arbetat med Arkivens dag fortsatte sitt arbete och 
breddade sin inriktning genom att bilda ”Svenska Arkiv i Samverkan för Syn-
lighet” (SASS ) där Arkivens dag nu ingår som ett delprojekt. De första två 
åren fick projektet medel från stiftelsen ”Framtidens kultur”, men numera be-
talar varje län 5000 kronor för att delta. Projektet leds av ledningsgruppen i 
SASS och de regionala kontaktpersonerna. På Riksarkivet har man nu tillsatt 
en nationell samordnare, Birgitta Stapf som bland annat ansvarar för den 
gemensamma hemsidan. De regionala kontaktpersonerna rapporterar in till 
Birgitta hur verksamheten kommer att se ut i deras region på Arkivens dag. Via 
Birgitta kan de också beställa affischer och annat material. En gång om året 
träffas de regionala kontaktpersonerna. 

3.3 Arkivens dag – och alla andra dagar på arkivet? 
Några arkiv var veckorna efter Arkivens dag 1998 tröttkörda. Arbetet med da-
gen hade varit större än väntat och många ville hellre arrangera Arkivens dag 
vartannat år skriver Maria Larsson i projektgruppens redovisning för 199835

Tycker alla som arbetar inom arkivsektorn att det är meningsfullt och nöd-
vändigt att arrangera Arkivens dag? Kim Söderström på Folkrörelsearkivet i 
Uppsala och som är kontaktansvarig för Uppland förklarade vid vårt samtal att 
det tar väldigt mycket tid och att det kan kännas osäkert om de positiva effek-
terna överväger alla timmar man lägger ner på det. Det är en personalresurs-
fråga också menar han. När SOFI var med första året hade de ungefär femton 
personal och lika många besökare.36  

Maria Larsson skriver i sin artikel ”Arkivens dag och alla andra dagar på 
arkivet” på Riksarkivets hemsida om det stora arbetet bakom marknadsföring:  

Många kollegor tycker att det här med publikarbete tar tid och resurser från andra 
”viktigare”? verksamheter och är därför tveksamma till att arrangera Arkivens dag. Det 
kan ju dessutom leda till ökad publiktillströmning till redan överfulla forskarsalar och hur 
skall detta hanteras? Just på grund av att Arkivens dag slukar en del resurser har många 
därför förlagt andra publika arrangemang, exempelvis invigandet av en ny utställning 
eller bokpublicering just till Arkivens dag. Åter andra tycker att en dag tar för mycket tid i 
anspråk och satsar på att sprida ut arrangemangen över året. Flera arrangörer har också 
mött besökare som tror att arkiven bara håller öppet en dag per år, under just Arkivens 
dag, men arkiven har ju Arkivens dag alla dagar.37

                                                 
35  Projektgruppen Arkivens dag Redovisning 1998, s. 12 
36  Intervju med Kim Söderström på Folkrörelsearkivet 2006-11-15 
37  Larsson, Maria: ”Arkivens dag och alla andra dagar på arkivet”  

 14



De redan verksamma i släktforskarföreningar funderar också på om arkivper-
sonalen har tid och resurser att ta emot eventuella nya målgrupper. I nättid-
ningen ”Rötter” tar man upp problemet i december 1998, då man ställer frågor 
som: 

Vem ska rekrytera nya amatörforskare? 

Vem ska utbilda dem? 

Vem ska introducera dem? 

Hur ska arkiven hantera de amatörer som börjar forska utan att först ha skaffat 
sig några grunder och därför tar orimligt mycket arbetskraft från arkivper-
sonalen?38

 

Frågan är om de någonsin fick svar på sina frågor. Jag tyckte att de var intres-
santa och vidarebefordrade dem till Birgitta Stapf, nationell samordnare av 
Arkivens dag och verksam på Riksarkivet. Birgitta påpekar att arkivutred-
ningen heter ”Arkiv för alla”, vilket innebär att alla skall kunna ha tillgång till 
de offentliga arkiven. Det är en demokratisk rättighet. Arkivens uppgifter är ju 
både att bevara och tillhandahålla. Till syvende och sist är det frågan om intern 
resursfördelning, men bägge komponenterna måste finnas med. Åtskilliga ar-
kivinstitutioner har idag också kursverksamhet för ”nybörjare”. I begynnelsen 
är vi ju alla nybörjare! ”Rekrytering av amatörforskare” är väl just en uppgift 
för Arkivens dag. I de mer än tvåhundra institutioner som medverkar där, är 
glädjen stor över nya besökare och man ställer glatt upp och berättar om hur 
man forskar i arkiv anser Birgitta.39

                                                 
38  www.genealogi.se  
39  Intervju med Birgitta Stapf via mail 2006-11-27 
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4 Arkivens dag i utveckling 

4.1 Teman 
För att presentera arkiven på ett intresseväckande sätt och för att ge Arkivens 
dag ett tydligare budskap bestämdes 1999 att man skulle använda sig av ett 
tema. Man ansåg att det var angeläget att temat var så pass brett att alla 
arkivinstitutioner kunde delta. Under åren som följt efter 1998 har Arkivens 
dag arrangerats med ett gemensamt tema för hela landet. Följande teman har 
man använt sig av:  

1999: Människor och sekelskiften 

2000: Skola, folkbildning, utbildning 

2001: Kärlek i arkiven 

2002: Skandaler! 

2003: Idrott, kropp och hälsa 

2004: Kommunikation 

2005: Det skall vi fira – jubileer och märkesdagar! 

2006: Mat och dryck40

Jag frågade Birgitta Stapf vad tanken bakom har varit vid valet av tema. Hon 
svarade att tanken har varit att ha ett brett och mångfasetterat ämne, där alla 
typer av arkiv – statliga, kommunala, förenings- och företagsarkiv med flera, 
har material att utgå ifrån.41

Jag ställde samma fråga till Jonas Sandström på Folkrörelsearkivet i Upp-
sala som drivit projektet i år. Han menar att det verkar som att det tidigare var 

                                                 
40  www.ra.se/arkivensdag/  
41  Intervju med Birgitta Stapf via mail 2006-11-27 
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kopplat till det officiella året. Nästa år var det tänkt att bli ”odlingar och träd-
gård”, det är ju Linnéåret nästa år. Men nu har det blivit ändrat till ”människor 
i arkiv”. En särskild grupp på Riksarkivet bestämmer vilket tema det ska bli. 
Det är ju samnordiskt numera, så de skall hädanefter bestämma tema för hela 
norden. De fastlägger tema för fem år framåt.42

I de kulturpolitiska målen pekar man på vikten av att framhålla till 
exempel näringslivs- och folkrörelsearkiv samt arkiv som särskilt speglar 
språkliga och etniska minoriteter. Arkiv som inte regleras av lagstiftningen 
men som ändå utgör viktiga delar av kulturarvet. Tanken med mångkulturåret 
2006 har varit att samhället skulle genomsyras av reflektioner kring vad den 
etniska och kulturella mångfalden betyder för samhällsutvecklingen.43 Jag 
frågade Kim Söderström om det funnits tankar på människor med annan 
kulturell bakgrund vid valet av teman. Han trodde att årets tema ”mat och 
dryck” var kopplat till det, men att det inte blev så i praktiken. Anledningen till 
att årets tema inte blev kopplat till mångkulturåret som det var tänkt tror både 
Kim Söderström och Jonas Sandström beror på att det inte fanns så mycket 
material i de olika arkiven som speglar andra kulturer. 

Jag frågade Birgitta Stapf om det var tänkt att årets tema skulle vara knutet 
till mångkultutåret. 

Nej, när temat för de kommande åren fastslogs för tre-fyra år sedan visste vi inte att det 
skulle bli mångkulturår. Temat för året är inte tvingande. Man kan hoppa på det tåget om 
man vill. Många gör det helt enkelt för att det är lättare att rikta sina ansträngningar om 
man har ett fokus när man skall planera. Dock är det åtskilliga som använder av samhället 
instiftade ”temaår” under Arkivens dag, eftersom de redan har fokus på just det eller för 
att de då kan tänkas få mer stöd i sin marknadsföring. En tredje kategori bryr sig varken 
om vårt tema eller samhällets, utan öppnar arkivet utan några särskilda ”ingångar” till ma-
terialet.44

I Skåne valde man att både gå på det nationella temat samt en vinkling mot 
mångkulturen. Anna Ketola, arkiv- och institutionschef vid Skånes arkivför-
bund, förklarade hur de gått till väga. I arrangemanget på Arkivcentrum Syd i 
Lund hade man ett tudelat tema, både mat och dryck samt Mångkultur i arki-
ven. Det fungerade bra. Ketola menar att när de arbetat regionalt har de tydligt 
påpekat att det officiella nationella temat kan betraktas som ett tips och att det 
finns flera andra teman man kan följa om man känner för det.45

                                                 
42  Intervju med Jonas Sandström, Folkrörelsearkivet i Uppsala 2006-11-15 
43  www.mangkulturaret.se  
44  Intervju med Birgitta Stapf via mail 2006-11-27 
45  Intervju med Anna Ketola via mail 2006-12-07 
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4.2 Mångkultur – en del av kulturarvet? 
Syftet med mångkulturåret är att landets kulturverksamheter även långsiktligt 
bättre ska spegla och införliva den etniska och kulturella mångfald som finns i 
dagens Sverige.46 I de kulturpolitiska målen framhävs också vikten av att väcka 
enskilda arkivbildares aktiva intresse för det framtida bevarandet av de egna 
arkiven.  

Den 21 december 2000 beslutade regeringen att en utredningsgrupp skulle 
tillkallas för att se över vissa arkivfrågor. Utredningen antog namnet Arkivut-
redningen Arkiv för alla (KU 2001:2). De överlämnade sitt betänkande Arkiv 
för alla – nu och i framtiden i september 2002.47

Deras förslag när det gäller tillgänglighet till arkiven är att Arkivverket 
särkilt skall verka för att barn, ungdomar, människor med annan kulturell bak-
grund än den svenska och människor med funktionshinder använder arkiven 
som arkivbildare, besökare och forskare.  

Jag talade med Kim Söderström på Folkrörelsearkivet i Uppsala om pro-
blemet med att inte så många invandrarföreningar lämnar in sina arkiv för be-
varande. Jag frågade honom vad han tror att det beror på att så lite material 
kommer in. Han berättade att de gjorde en inventering av invandrarföreningar 
1989/90, men att de inte fick in några nya. Man anordnade två möten då det 
kom 20-30 personer. Det resulterade dock inte i att de fick in handlingar från 
föreningarna. Kim Söderström tror själv att de kanske har dåliga erfarenheter 
från sina hemländer när det gäller ”insamlande av uppgifter”. Kanske ser man 
med viss skepsis på att lämna in sina handlingar till den typ av myndighet som 
arkiven kanske upplevs som. Folkrörelsearkivet i Uppsala har väldigt få in-
vandrarföreningsarkiv. En del har varit ganska flyktiga, de har verkat under 
kort tid. De kanske inte har producerat så mycket handlingar heller. En annan 
aspekt är språkproblemet förklarar Kim. Skriver de på sitt språk blir det svårt 
för arkivarierna att förteckna i efterhand.48  

I Mångkulturårets direktiv betonas att det framförallt är den etniska och 
kulturella mångfalden som ska stå i fokus för de aktiviteter och verksamheter 
som kulturlivets olika aktörer genomför under 2006.49

Christer Bogefeldt på Riksarkivet skriver i sin redovisning av planerade 
aktiviteter och verksamheter under Mångkulturåret till Utbildnings- och kultur-

                                                 
46  www.mangkulturaret.se  
47  Arkiv för alla – nu och i framtiden SOU 2002:78 
48  Intervju med Kim Söderström på Folkrörelsearkivet 2006-11-15 
49  www.mangkulturaret.se  
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departementet att det fortsatta inflödet och insamlingen av arkiv är ”en fråga 
som också berör ansvars- och arbetsfördelningen inom arkivsektorn som hel-
het, det vill säga också de enskilda arkivinstitutionerna på folkrörelse- och fö-
retagssidan, när det gäller policies och praktiskt arbete m.m.” Vidare menar 
Bogefeldt att uppgiften att främja att enskilda arkiv skapas är delvis en fråga 
om att etablera relationer till både existerande och nytillkommande organisa-
tioner och verksamheter av olika slag.50

4.3 Internationellt 
Maria Larsson, som var projektansvarig när Arkivens dag startade, menar att 
inspiration till aktivt publikarbete kan hämtas från framförallt England men 
även andra engelskspråkiga länder. Där arbetar man i betydligt högre grad 
målinriktat med publik verksamhet med en omfattande programverksamhet 
ofta i skräddarsydda lokaler för forskning, undervisning, föredrag och utställ-
ningar kompletterade med arkivbutiker och caféer.51

Vid den internationella arkivkongressen i Sevilla år 2000 belystes frågor 
som:  

Hur når vi nya brukare av arkiven? 

På vad sätt fungerar arkiven som förmedlare av kulturarvet? 

Kan det finnas anledning att omdefiniera vår roll som arkivarier? 

Vilka behov har egentligen brukarna av arkiven? 52

På kongressen talades det om att arkiven måste förändras med tiden – från tid 
till annan gäller det att vi som arkivarier omdefinierar våra roller och förändrar 
våra strategier. Det gäller inte bara att vara aktiva utan även att skapa en upp-
fattning i det allmänna medvetandet om oss arkivarier att vara aktiva. Vi får 
inte glömma att vi vårdar och bevarar våra handlingar i arkiven för att fortlö-
pande kunna visa dem för så många som möjligt. Därför gäller det nu att hitta 
fler vägar för att nå nya brukare. Att både vara duktig på tillsyn – med alla gäl-
lande lagar – depåarbete med allt från medeltida till 2000-talets handlingar och 
dessutom ha pedagogiska kunskaper är mycket begärt. Att specialisera sig är 
                                                 
50  www.ra.se  
51  Larsson, Maria; Arkivens dag och alla andra dagar på arkivet: 
52 Martinsdotter, Kerstin & Järtelius, Arne; ”Att nå nya arkivbrukare – en internationell utblick” i Arkiv, 
samhälle och forskning, 2001:1, s. 82 
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nödvändigt. Arkivpedagog borde vara en egen yrkeskategori precis som musei-
pedagoger. 

På kongressen talades också om att en marknadsanalys är viktig för att 
kunna marknadsföra arkiven. På så sätt kan man närma sig kunderna på deras 
egna villkor. Framgång kan inte enbart mätas i antalet besökare på arkiven. Att 
jämföra sig med biblioteken och museerna är inte rätt eftersom besökarna inte 
kommer till oss på arkiven utan ett specifikt ärende. Därför måste man ta reda 
på vad presumtiva brukare har för behov av arkiven. Ibrahima Lo från Senegal 
sa i sitt anförande: 

För att nå nya användargrupper är det nödvändigt att utbilda både amatörer och forskare i 
hur arkiven är uppbyggda och vad de innehåller. Det är först på den vägen som brukarna 
kan få större nytta av vad arkiven har att erbjuda.53  

Vidare talade man på kongressen i Sevilla om att vi behöver ett större antal 
brukare som ser arkiven som viktiga kulturbärare för att anslagsgivarna på all-
var ska få upp ögonen för arkiven. Genom kvalitetsmedveten tillsyn och råd-
givning blir vi till slut förmodligen även synliga för beslutsfattarnas i dessa 
dagars allt kritikkänsliga blickar. Simon F K Chu menade att det är viktigt att 
ge arkivarieyrket ett gott rykte för att bli taget på större allvar. Det gäller att 
även synas på andra håll. Politikerna har barn som kan berätta om sina inspire-
rande besök på arkiven, och några av de arkivbesökande barnen kommer för-
modligen att en dag bli beslutsfattande politiker.54

4.4 Samverkan 
Arkivens dag har under senare år blivit ett samnordiskt arrangemang. Redan 
under det andra året anslöt sig Danmark. År 2001 tillkom även Norge och Is-
land. Det året hade även alla länderna gemensamt tema. Året efter anslöt sig 
även Finland och Färöarna tillkom 2003.55 Det betyder att första lördagen i no-
vember besöker tusentals människor arkiv i hela norden. Man har en 
gemensam hemsida: www.arkivdag.nu.  

När det gäller arrangemanget av Arkivens dag i Uppsala har det under se-
nare år skett i samverkan med museer och bibliotek. Årets evenemang 2006 
tilldrog sig på Stadsbiblioteket i Uppsala. Temat var ”Mat och dryck” och i 

                                                 
53  Martinsdotter, Kerstin & Järtelius, Arne, 2001, s. 83 
54  Martinsdotter, Kerstin & Järtelius, Arne, 2001, s. 84 
55  www.arkivdag.nu  
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Uppsala gick det dessutom under namnet ”Bröd, nöd och överflöd”. På det 
gemensamma ”torget” i biblioteket kunde besökarna ta del av vad man åt förr 
och vad man dukade med. Handlingar, bilder, föremål och filmer som berättade 
om äldre mathållning fanns att beskåda under dagen. För att få reda på hur det 
verkligen smakade serverades bland annat slånbärssaft, kanelkringlor, bröd och 
färskost i ett café längre in i biblioteket. Jag förhörde mig om hur detta ABM-
samarbete uppstod. Kim Söderström förklarade att det var rationellt att samla 
institutionerna på ett ställe och dessutom publikvänligare. Det är mer praktiskt 
att göra gemensamma utställningar. Vissa arkiv som kyrkan och landstinget har 
ju heller inga lokaler att ta emot besökare i. De senaste två  åren har man hållit 
till på Upplandsmuseet.56  

I Skåne har man inget direkt ABM-samarbete på arkivens dag. Anna Ke-
tola menar att det pågår löpande under hela året. Däremot görs ett antal arran-
gemang runt om i Skåne i samarbete mellan kommunala arkiv, lokala arkivfö-
reningar, lokala museer och släktforskarföreningar, hembygdsmuseer, studie-
förbund och andra.57

I arkivutredningen ”Arkiv för alla” pekar man på fördelen med samarbete. 
Genom att många institutioner samordnar sina pedagogiska och publika insat-
ser kan dessa bli mer slagkraftiga och resurserna därigenom utnyttjas mer ef-
fektivt. I stället för att erbjuda invånarna på en ort möjligheten att besöka flera 
olika arkivinstitutioner skulle dess publika verksamhet kunna sammanföras till 
en gemensam anläggning. Vidare skulle samarbete med ortens bibliotek och 
museer ytterligare kunna stärka den publika arkivverksamheten58

Dan Malmsteen, samordnare för Kulturarv Östergötland, skriver i antolo-
gin ”Om ABM” att ambitionen med ABM-arbetet är att tillgängliggöra så 
mycket som möjligt av det som forskas fram i länet.  

På så vis kan man faktiskt påstå att vi står för en ny kulturpolitik, där tillgänglighet, de-
centralisering och demokratisering står i centrum. Kunskap kan uppstå på många håll, inte 
bara inom den institutionella världen, därför lägger vi särskild vikt vid samarbetet med 
fritidsforskare och hembygdsföreningar. Brukarperspektivet är också självklart för oss. 
Det är inte vi som ska tala om vad forskaren ska söka, vi ska ge tips, men det är 
forskarens intressen och frågor som ska styra. Vi tror också på nätverksmetoden i arbetet 
med kulturarvet. Vi ska göra det vi är bäst på i samarbete med andra som är bra på andra 
saker. 59

                                                 
56  Intervju med Kim Söderström på Folkrörelsearkivet 2006-11-15 
57  intervju med Anna Ketola via mail 2006-12-07 
58  Arkiv för alla – nu och i framtiden SOU 2002:78, s.163 
59  Molin, Märta & Wittgren, Bengt, 2005, Om ABM, s.15 
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Redan verksamma amatörforskare diskuterar kring marknadsföring i nättid-
ningen ”Rötter”. De anser att överlägset bäst är den marknadsföring som bärs 
upp av “amatörernas“ och folkrörelsens engagemang. I en artikel 1998 undrar 
de varför släktforskarrörelsen och hembygdsrörelsen utesluts i samverkan 
kring Arkivens dag.60 Jag skickade frågan vidare till Birgitta Stapf. Hon 
förklarade att alla är välkomna att delta i Arkivens dag. År 1998, när projektet 
startade hade man fått pengar från ”Kultur i hela landet” när Stockholm var 
Kulturhuvudstad.  Projektet hade startats av det som sedan skulle bli SASS –
Svenska Arkiv i samverkan för Synlighet. ”Såvitt jag förstår ville man då 
betona arkiven, eftersom man var lite oroad för att museerna skulle få för stor 
plats, några restriktioner vad beträffar släktforskare och hembygdsgårdar har 
jag inte hört talas om”, säger Birgitta Stapf.61

4.5 Marknadsföring av Arkivens dag 
Syftet med Arkivens dag är ju att fånga allmänhetens intresse för arkiven. Hur 
har man då gått till väga  för att fånga allmänhetens intresse för Arkivens dag? 

Inför Arkivens dag 2006 studerade jag hur man gått till väga för att mark-
nadsföra Arkivens dag i Uppsala. Jag försökte hitta information både på stads-
biblioteket och på mitt lokala bibliotek Jag promenerade på stan för att se om 
jag kunde hitta några anslag. Jag sökte efter annons i Uppsala Nya Tidning 
varje dag två veckor före Arkivens dag skulle gå av stapeln Jag hittade infor-
mation på stadsbiblioteket i form av ett anslag vid utlåningsdisken. På mitt 
lokala bibliotek lyste informationen dock med sin frånvaro. Ute på stan kunde 
jag inte hitta några anslag. På själva Arkivens dag fanns en liten annons i UNT, 
dock inget dagarna före. Vid mitt samtal med Kim Söderström veckan efter 
Arkivens dag talade vi om det här. Jag frågade varför så lite information hade 
föregåtts arkivdagen. Om ambitionen med Arkivens dag är att nå nya målgrup-
per vill det ju till att de också blir upplysta om den menade jag.  Kim Söder-
ström förklarade att det främst är en kostnadsfråga eftersom det är så dyrt att 
annonsera. Varje län betalar 5000 kronor. Via Birgitta Stapf på Riksarkivet får 
man affischer, vykort, klistermärken och plats på den gemensamma hemsidan. 
Jag frågade varför man inte annonserar på de lokala biblioteken som ofta är 
anslutna till skolor om man vill nå en yngre målgrupp. Kim Söderström berät-
tade att de skickade ut till biblioteket i länet första året men att det visade sig 

                                                 
60  www.genealogi.se  
61  Intervju med Birgitta Stapf via mail 2006-11-27 
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att det inte kom folk från norduppland utan det var mest Uppsalabor. Tidigare 
har det hänt att de annonserat på de små biblioteken. Det har dock hänt att hu-
vudbiblioteket har skickat utskick till de lokala biblioteken men att de inte har 
kommit upp. Det första året fick man annonsera gratis på bussarna och på Ti-
erpspendeln.62  

Jag frågade också Birgitta Stapf om marknadsföringen. Är marknadsfö-
ringen av Arkivens dag tillräcklig? Finns det något annat sätt att få nya mål-
grupper att komma på Arkivens dag tror du? 

Den lokala marknadsföringen fungerar utmärkt. Lokaltidningar, lokalradio och tv skriver 
och sänder från Arkivens dag. Det tycks vara lätt att få dem att hänga på. Tidningarna 
skriver före, under och efter Arkivens dag. Däremot verkar det vara näst intill omöjligt att 
få nationella media att medverka… kanelbullens dag eller bokens dag eller internationella 
kvinnodagen får uppmärksamhet hur lätt som helst. Lokala media, vår hemsida, våra affi-
scher och ”mun mot munmetoden” tycks vara det som går bäst. Vill man nå ut på andra 
sätt, krävs det en helt annan ekonomi i projektet, än den som för närvarande råder.63

Under Arkivens dag år 2000 gjordes en enkätundersökning i Uppsala. Under 
dagen fick man in 148 svar men alla hade inte svarat på alla frågor. 
Information angående Arkivens dag hade 89 personer uppgett att de fått genom 
pressen, fem personer genom utskick, tre hade fått informationen via radio och 
endast en person genom Internet. Resterande 68 personer uppgav att man fått 
den på annat sätt, såsom affischer, folder, genom bekanta eller spontanbesök.64

Jag frågade Anna Ketola, Skånes arkivförbund om det finns något annat 
sätt att få nya målgrupper att komma på Arkivens dag. Hon anser att marknads-
föring av Arkivens dag bör göras både lokalt, regionalt och nationellt. Olika 
insatser behövs på de olika nivåerna. Lokalt är det i första hand respektive ar-
rangör som ansvarar för att göra reklam för sitt arrangemang. Vad som då skil-
jer är beroende på personligt intresse, kapacitet och kontaktnät och så vidare. 
Regionalt kan bra och dåliga tillvägagångssätt också bero på hur nätverk 
fungerar och vilka behov som särskiljer just denna region. I vissa fall fungerar 
en regional samordning, i andra inte. Vissa regioner har aktiviteter på många 
olika håll. Andra har gemensamma arrangemang som ”publiken” lockas till. 
Vissa regioner har hård konkurrens av andra aktiviteter. Andra har inte lika 
stort utbud att brottas med. I Skåne genomförs ingen stor gemensam regional 
marknadsföring för de institutioner och organisationer som erbjuder program 

                                                 
62  Intervju med Kim Söderström på Folkrörelsearkivet i Uppsala 2006-11-15 
63  Intervju med Birgitta Stapf via mail 2006-11-27 
64  Redovisning av Arkivens dag 2000, Folkrörelsearkivet, Uppsala 
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under dagen. Däremot har man en förmedlingscentral för information och 
centralt framställda trycksaker. Dessutom marknadsförs insatser och 
erfarenheter till respektive arrangör i form av utskick och utvärderingsmöten, 
detta för inspiration till framtida arrangemang och samarbetsprojekt kring 
Arkivens dag. Man arbetar mer med stöd till medverkande institutioner, så att 
de har något att marknadsföra än med regional lansering särskilt riktad till 
medborgarna. De arbetar med ett indirekt bidrag till uppmärksammande av 
arrangemangen. I år tog man dock kontakt med regional-TV där man genom 
reportage försökte nå ut med budskapet att tittarna skulle kolla upp vad som 
händer på arkiven i sin närhet. Vidare anser Anna Ketola att det nationellt 
behövs olika stödjande insatser som stärker de regionalas och lokalas 
förutsättningar att nå ut till media och till potentiella besökare.65

Flera arkivarier som jag talade med i Uppsala på Arkivens dag upplevde 
att det kom mer folk till arkiven på Kulturnatten. Det höll Kim Söderström 
med om. Han menar att det är mer folk ute i rörelse på stan på Kulturnatten. 
Han medger också att de har varit lite skeptiska till just den här lördagen som 
Arkivens dag arrangeras på. Det verkar som om folk är mer intresserade av att 
shoppa på lördagen än av att hålla på med kultur som han uttryckte det.66

4.6 Mätbara resultat? 
Att synliggöra arkiven som kulturarv och att nå nya målgrupper lyckades ut-
märkt det första året enligt alla inblandade. Hur har det sett ut sedan? År 2000 
sjönk besökarantalet till 17 000 jämfört med första årets 35 000.67  

Vid enkätundersökningen i Uppsala hade 80 personer besökt arkiv tidigare 
och 68 personer uppgav att det var deras första besök.68  

Birgitta Stapf säger att ambitionen med Arkivens dag är att nå en bred all-
mänhet, närmare bestämt människor som normalt inte använder arkiven. Av 
enkäten att döma verkar det vara svårare att nå unga människor att söka sig till 
arkiven. Kim Söderström bekräftar att man vill nå de som i regel inte kommer 
till arkiven. Han håller med om att det är svårt att nå de unga trots försök att 
vända sig till dem på Arkivens dag: 

                                                 
65  Intervju med Anna Ketola via mail 2006-12-07 
66  Intervju med Kim Söderström på Folkrörelsearkivet i Uppsala 2006-11-15 
67  www.arkivdag.nu   
68  Redovisning av Arkivens dag 11 november 2000 – Folkrörelsearkivet, Uppsala 
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Vi har ju haft idrott som tema. Hasse Olsson, kapten för tennislandslaget var här och pra-
tade, och det kan man ju tänka sig att yngre skulle vara intresserade av. Men det var inga 
ungdomar, det var mest medelålders som kom. Det är ju jättesvårt. Det var ju Skåne som 
drog igång det här och dom har ju faktiskt en arkivpedagog anställd. Dom lyckas ju få dit 
skolungdomar, även jättesmå; dagisgrupper. Dom tar fram grejer i arkiven som kan intres-
sera dom åldersgrupperna, men dom är nog ganska ensamma om det tror jag.69

Att nå en yngre målgrupp med hjälp av specialiserade arkivpedagoger var ju 
något som diskuterades på arkivkongressen i Sevilla. Jag frågade Anna Ketola, 
Skånes arkivförbund, hur de har gått till väga för att få de yngre att komma till 
Arkivens dag.  Hon berättade att de delvis har en fördel av att ha en arkivpeda-
gog anställd som särskilt arbetar med barn och ungdomar. Det medför att de 
har resurser som kan upprätta ett program som också tilltalar unga besökare. 
Hon tycker inte att just Skåne utmärker sig för att få unga att komma till arran-
gemanget. Relativt välbesökta aktiviteter genomförs också i exempelvis Öster-
sund och Vimmerby. Det som arkiven i Lund kan erbjuda de mindre under 
denna dag är först och främst en barnverkstad samt utställningar från gjorda 
”arkiv – skola – projekt”. Till exempel plockas arkivmaterial från minnessam-
lingar fram till utställningar där barn skrivit om vad de tycker om idrott och 
sport och så vidare. I år hade man dock inte förberett någon särskild aktivitet 
för just barn och unga men eftersom det dök upp flera barnfamiljer så satte man 
snabbt ihop en barnverkstad för de minsta. De fick bland annat skriva med 
bläck och gåspenna. Eftersom man under hela året arbetar med arkivskola 
fanns också erfarenheter hos personalen som gjorde att man snabbt kunde an-
passa en verksamhet som även kunde tilltala de små arkivbesökarna. Verksta-
den placerades precis vid fikaserveringen varför ingen undgick barnens möjlig-
het till aktivitet. Detta lockar också fler att ta med sig barn och barnbarn nästa 
år. Man har också en tipsrunda som ofta vinns av någon av de ungdomar som 
kommer denna dag. Tävlingsmomentet driver många ungdomar till att noga 
syna utställningsmontrar och annat för att få alla rätt och plocka hem priset och 
äran. Man har haft liknade program för barn och ungdomar alltsedan Arkivens 
dag 1998 vilket delvis också kan vara en orsak till att man har ovanligt många 
unga besökare under arrangemanget. Av erfarenhet vet tidigare Arkivens dags-
besökare att arrangemanget också är för barn, Förnyelse i all ära, men ibland är 
det bra med traditioner menar Anna Ketola.70  
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70  Intervju med Anna Ketola via mail 2006-12-07 
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På arkivkongressen i Sevilla diskuterades vikten av en marknadsanalys för att 
kunna marknadsföra arkiven. På så sätt kan man närma sig kunderna på deras 
egna villkor.71 Detta poängterade också Anna Ketola när jag frågade henne om 
att nå nya målgrupper. Hon menar att det är viktigt att vi har klart för oss vad 
vi menar med "nya målgrupper".  

Är det barn och unga? Handikappade? Kvinnor? Nya medborgare? 40-åringar? Ingenjö-
rer? Alla? Fantasi och flexibilitet är viktigt när vi försöker nå "nya läsare". Allt från vilket 
språk man använder när man "ropar" till vilket material vi visar osv. Någonstans har jag 
hört att man ska använda ett språk så att en 14-åring kan förstå...72  

Kim Söderström på folkrörelsearkivet talade vid vårt samtal också om 
problemet med att nå nya målgrupper: ”Det är ju ett ständigt problem för alla, 
att få hit andra kategorier. Men tidigare höll man ju inte alls på med 
marknadsföring. Förr tyckte man att en arkivförteckning var marknadsföring. 
Det har ju ändrats.” 

Sedan 1998 har besöksantalet på Arkivens dag skiftat. Man har inte lyckats 
slå rekordtalet 35 00 från första året. I genomsnitt verkar besökarantalet 
numera ligga på runt 15 000.73  

1998: 35 000 

1999: 14 000 

2000: 17 000 

2001: 11 000 

2002: 15 000 

2003: 11 000 

2004: 19 000 

2005: 15 000 
 

Hur vet man om man lyckats med sin marknadsföring? Att det kommer mycket 
folk på arkivens dag behöver ju inte betyda att de återvänder till arkiven. Eller 
som Kim Söderström uttryckte det; ”Det är ju inte så att de står här och 
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knackar på dörren på måndagen”. Visserligen registreras antalet besökare på de 
flesta arkiv, men att mäta framgång i antalet besökare är kanske inte rätt. Man 
poängterade ju också på arkivkongressen i Sevilla att framgång inte enbart kan 
mätas i antalet besökare på arkiven. Att jämföra sig med biblioteken och 
museerna är inte rätt eftersom besökarna inte kommer till oss på arkiven utan 
ett specifikt ärende.74  

Jag frågade Birgitta Stapf om man kunnat se något konkret resultat av att 
man nått nya arkivbrukare genom Arkivens dag. Hon anser att det beror på vad 
man menar med ”konkret” resultat. Man kan konstatera att bland besökarna på 
Arkivens dag är allt fler unga och barnfamiljer. I enkäter från en del arkiv 
svarar man att man varit i arkivet fler gånger. Om det är i samband med 
Arkivens dag eller om de faktiskt arkivforskat finns det inga svar på.75  

Hur mäter man de brukare av arkiven som använder sig av IT-tekniken? 
Den har ju gjort att arkiven numera kan komma till brukaren i stället för som 
det hittills varit, endast tvärtom. På arkivkongressen i Sevilla menade man att 
det kan vara på sin plats att göra en distinktion mellan besökare och brukare. 
Höga besökssiffror i samband med någon aktivitet på arkivet behöver inte be-
tyda att vi får fler brukare av arkiven i framtiden. Julia Chee gick så långt som 
att hävda att utställningar och föredrag för det mesta är tämligen passiva på 
gränsen passiviserande tillställningar. Hon menar att man måste rikta sig till 
skolornas elever eftersom vi där har en chans att utbilda nya brukare av våra 
arkiv76  
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5 Sammanfattande diskussion 

Min huvudsakliga ambition med denna uppsats har varit att undersöka vad man 
vill uppnå genom projektet Arkivens dag. 

I avsnittet Bakgrunden till Arkivens dag studerade jag vilka politiska beslut 
som har föregått tankar om marknadsföring av arkiven som kulturarv och som 
en demokratisk rättighet. Genom tryckfrihetsförordningens införande bröts 
informationsmonopolet vilket innebar att även utomstående fick ta del av ar-
kivmaterialet. Genom att de första kulturpolitiska målen antogs 1974 avsåg 
kulturpolitiken att var och en skulle använda kulturen för att bekräfta sin iden-
titet. Ett reformarbete startade genom att kulturanslag gjorde att uppsökande 
verksamhet till nya grupper blev möjligt. Man ansåg att kulturell jämlikhet var 
lika viktigt som social jämlikhet. Man började mer ingående analysera arkiv-
myndigheternas verksamhet genom utredningar under 1980- och 1990-talen 
där man talade om arkivens uppgifter som kunskapsförsörjande och kulturella. 
Riktlinjerna har under 1980-talet varit ”demokrati och decentralisering”. I ut-
redningen Öppenhet och minne menade man att arkivens marknadsföring, ut-
bud och informationsspridning borde framhävas. Regeringens proposition Ar-
kiv mm ledde till införandet av arkivlagen 1990 där man benämnde arkiven 
som en del av det nationella kulturarvet. När de kulturpolitiska målen 
modifierades 1996 påpekade man vikten av att medverka till att människor 
engageras till att utnyttja sitt kulturarv. Att Arkivens dag startade just 1998 
beror bland annat på att det året utsågs till ”Kulturens år” och att man fick 
anslag från ”Kultur i hela landet”. Riksarkivet lämnade också in en redovisning 
till kulturdepartementet där man menade att det gäller att aktivt främja 
utnyttjandet av det bevarade materialet genom allmän information och 
marknadsföring. Idén till Arkivens dag formulerades dock i en motion till 
Folkrörelsernas Arkivförbunds stämma redan 1996. 

I avsnittet Arkivens dag – från idé till handling har jag studerat hur pro-
jektet Arkivens dag växte fram och hur man praktiskt gick till väga. En led-
ningsgrupp bildades och kontaktpersoner utsågs för respektive län. Jag har re-
dogjort för de positiva effekter projektet haft men har också belyst de eventu-
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ella negativa verkningarna. En del arkivarier upplever att arrangemanget tar 
mycket tid och resurser från deras övriga arbete. Vissa forskare funderar på om 
arkivarierna har tid och resurser att hjälpa nya målgrupper som eventuellt bör-
jar forska i arkiven. På Riksarkivet menar man att det är en fråga om intern 
resursfördelning och att arkivens uppgifter är att både bevara och tillhanda-
hålla.  

I avsnittet Arkivens dag i utveckling har jag undersökt hur man gått vidare 
med och utvecklat projektet Arkivens dag. Mitt syfte har varit att ta reda på 
vilka målgrupper man vill nå på Arkivens dag. Därför ville jag veta hur man 
tänkt vid valet av teman. På arkivens dag vill man nå de som normalt inte an-
vänder arkiven, det är inte mer specificerat än så. Tanken har därför varit att ha 
ett brett och mångfasetterat ämne, där alla typer av arkiv – statliga, 
kommunala, förenings- och företagsarkiv med flera, har material att utgå ifrån. 
Det var också något som togs upp vid diskussionen kring mångkulturåret. Att 
arkiven hade vissa svårigheter med att anknyta till andra kulturer under årets 
arrangemang har bland annat berott på att man inte har haft tillräckligt med 
material i arkiven. Problemen med att få invandrarföreningar att lämna in sitt 
material i Uppsala belystes också. 

När det gäller samarbete inom ABM av publika insatser kan dessa bli mer 
slagkraftiga och resurserna därigenom utnyttjas mer effektivt. I Skåne pågår ett 
löpande ABM-samarbete under hela året. Marknadsföringen av Arkivens dag 
verkar främst vara en kostnadsfråga men är också en fråga om engagemang och 
kontaktnät. 

 Problemet med att få den yngre målgruppen att bruka arkiven eller att 
besöka arkiven på Arkivens dag vittnade man om på Folkrörelsearkivet i 
Uppsala. Under arkivkongressen i Sevilla talade man om att framgång inte kan 
mätas i antalet besökare på arkiven eftersom de inte kommer utan ett specifikt 
ärende. Därför är en marknadsanalys nödvändig för att närma sig presumtiva 
användare. Specialiserade arkivpedagoger tog man upp som en bra lösning. 
Det ansåg också min informant Anna Ketola, verksam i Skåne där man har 
goda erfarenheter av arkivpedagoger. Hon påpekade vikten av att veta vilka 
man egentligen talar om när man vill nå ”nya målgrupper”.  Fantasi och 
flexibilitet verkar vara honnörsord när det gäller att nå nya brukare av arkiven.  
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