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1 Inledning 

Denna uppsats handlar om SESAM-projektet, ett projekt för sysselsättnings-
åtgärder inom kultursektorn under perioden 1995-1999. Jag ämnar i uppsatsen 
besvara ett antal frågeställningar och därigenom ge en bild av hur projektet 
växte fram, hur det kom att se ut, vilka dess resultat blev samt hur projektet 
omsattes i praktisk verksamhet inom arkivområdet. Det senare kommer att 
åstadkommas genom en studie av Riksarkivets och landsarkivens, dvs. 
Arkivverkets, SESAM-projekt. Jag kommer i samband med detta också att 
diskutera hur väl SESAM-projektet var anpassat för arkivsektorn. 

Den del av undersökningen som handlar om SESAM-projektet på 
Riksarkivet och landsarkiven är en undersökning av tillgängliggörande. Jag 
ämnar undersöka dels hur arkivinstitutionerna tolkade SESAM-projektets 
föreskrifter och dels hur deras arbete förhåller sig till de idéer om 
tillgängliggörande som finns i den arkivvetenskapliga teoribildningen och 
debatten såsom de förs fram av Karin Åström Iko. 

Jag hoppas att denna flerdelade undersökning ska bidra till att kunskapen 
såväl om arkivinstitutionernas plats i SESAM-projektet som om 
SESAM-projektets funktion inom arkivsektorn ska öka. Undersökningen är 
inte heltäckande för de arkivinstitutioner som bedrivit verksamhet i form av 
SESAM-projekt, men jag tror att de projekt som bedrivits inom Riksarkivet 
och landsarkiven kan ge en god bild av hur arkivinstitutioner har tolkat sin 
verksamhet i relation till såväl projektföreskrifterna som den egna 
tillgängliggöranderollen. 

Sett i ett större perspektiv berör undersökningen flera för 
arkivverksamheten (och därmed för arkivvetenskapen) relevanta problem-
områden. Arbete i projekt är vanligt inom arkivsektorn och på senare år har 
också ett nytt projekt för sysselsättningsinsatser, Accessprojektet, dykt upp. 
Inom en snar framtid bör jämförande studier av dessa båda projekt kunna bli 
aktuella. Jag tror också att tillgängliggörandearbetet som sådant kommer att bli 
föremål för fler studier. 
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1.2 Forskningsöversikt 
Någon forskning om tillgängliggörandeaspekten på SESAM-projekt inom 
arkivsektorn har inte påträffats. Ett par artiklar i Arkiv, samhälle och forskning 
handlar om projektet. Rolf Hagstedt har i en artikel skrivit om projektet Kartor 
och ritningar i Riksarkivets och landsarkivens bestånd.1 Björn Gäfvert har 
skrivit om Krigsarkivets arbete på samma projekt.2 Maria Eklund har beskrivit 
sina erfarenheter som SESAM-anställd på Krigsarkivet i en artikel.3 Dessa 
artiklar får betecknas som orienterande. De upplysningar som lämnas där är 
antingen av väldigt allmän karaktär eller sådant som mitt övriga källmaterial 
ger en mer heltäckande beskrivning av och därför kommer dessa artiklar inte 
att användas i undersökningen. 

Inom den arkivvetenskapliga litteraturen finns en del skrivet om 
tillgängliggörande. Berndt Fredriksson behandlar kortfattat tillgängliggörandet 
i en artikel i Arkiv, samhälle och forskning när han diskuterar den normativa 
arkivvetenskapen och dess olika delar.4 Leif Knutssons artikel 
"Arkivpedagogen. De lättsmälta uppgifternas värsta fiende" i Arkivyrket – och 
dess kartläsare. DIK Arkivariefacket 70 år ger en bild av en arkivpedagogs 
arbete och handlar därigenom främst om levandegörande.5 Den enda 
utvecklade framställning av och diskussion kring begreppen tillgängliggörande 
och digitalisering som jag har hittat är gjord av Karin Åström Iko. Hon har i en 
artikel kallad "I allmänhetens tjänst" i Arkiv, samhälle och forskning studerat 
tillgängliggörandebegreppet och tillgängliggörandearbetet i praktiken i den 
svenska arkivvärlden och presenterar en samlad terminologi för området.6 Jag 
kommer att presentera denna närmare i avsnitt 1.3 nedan. 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer att använda mig av Karin Åström Ikos resultat och terminologi i 
min undersökning. Hon menar att utvecklingen av arkivverksamheten i Sverige 
under 1990-talet främst har bestämts av tre faktorer. För det första har 

                                                 
1 Hagstedt, Rolf, "Från vårdberg till SESAM." Arkiv, samhälle och forskning 1998:2 s. 48 ff. 
2 Gäfvert, Björn, "Krigsarkivet och SESAM-projektet." Arkiv, samhälle och forskning 1998:2 s. 51 ff. 
3 Maria Eklund, "Rapport från en 'SESAMIT' på Krigsarkivet." Arkiv, samhälle och forskning 1998:2 
s. 55 f. 
4 Berndt Fredriksson, "Arkivvetenskap – historia och framtid." Arkiv, samhälle och forskning 2002:2 s. 
89 f. 
5 Leif Knutsson, "Arkivpedagogen. De lättsmälta uppgifternas värsta fiende." Arkivarieyrket – och dess 
kartläsare. DIK Arkivariefacket 70 år 1936-2006 s. 58 ff. 
6 Karin Åström Iko, "I allmänhetens tjänst?" Arkiv, samhälle och forskning 2003:1 s. 19-35 
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makthavarna alltmer betonat arkivens uppdrag att förvalta det gemensamma 
kulturarvet. Arkivmyndigheterna har fått ett mer omfattande uppdrag att nå ut 
till allmänheten. För det andra har den tekniska utvecklingen skapat nya 
möjligheter för arkivinstitutionerna att tillgängliggöra arkivmaterial. För det 
tredje har besparingar medfört att arkiven varit tvungna att motivera sin 
verksamhet utifrån ett nyttoperspektiv, vilket har gjort det till en nödvändighet 
att skapa nya hjälpmedel för att underlätta användandet av arkivmaterial. 
Arkivinstitutionerna har under 1990-talet kunnat utnyttja arbetsmarknads-
politiska medel för att bedriva verksamhet på tillgängliggörandeområdet.7

Åström Iko ger termen tillgängliggöra två innebörder: dels skapandet av 
hjälpmedel för att nå fram till och förstå innehållet i arkivmaterialet, dels 
spridning av arkivhandlingar.8

Tillgängliggörandet omfattar rutiner, tekniker och andra hjälpmedel för att göra arkiven 
åtkomliga på brukarnas villkor.9

Åström Iko definierar vidare innebörden av termerna tillhandahålla, synliggöra 
och levandegöra. Tillhandahålla handlar om hur myndigheter uppfyller sin 
skyldighet att lämna ut allmänna handlingar och annan verksamhet som rör 
forskarsalar, fjärrlån samt försäljning av mikrofilm och andra kopior. 
Synliggörande innebär marknadsföring av arkivinstitutionernas verksamhet, 
t.ex. Arkivens dag och deltagande i olika mässor och sammankomster. Att 
levandegöra innebär att man ordnar utställningar, visningar, föredrag och 
liknande arrangemang och där sätter in arkivhandlingarna i sitt sammanhang, 
dvs. vad man brukar kalla för arkivpedagogik. Åström Iko konstaterar att de 
fyra verksamheterna tillgängliggöra, tillhandahålla, synliggöra och levandegöra 
ofta går in i varandra.10

I sin undersökning av den arkivpolitiska utvecklingen kommer Åström Iko 
fram till att man från myndigheternas sida började tala om arkivens utåtriktade 
verksamhet under slutet av 1980-talet. Hon konstaterar att utredningen 
Öppenhet och minne (SOU 1988:11) angav att det hörde till arkivens uppgifter 
att stimulera till forskning och att arkivpolitiken skulle utgå från användarnas 
behov.11 Hon tar upp Arkivlagen som trädde ikraft 1990 och där det angavs att 

                                                 
7 Karin Åström Iko, ”I allmänhetens tjänst?” Arkiv, samhälle och forskning 2003:1 s. 19 
8 Åström Iko s. 21 
9 Ibid. 
10 Ibid. s. 22 f 
11 Ibid. s. 23 ff 
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arkiven är en del av det nationella kulturarvet och ska bevaras och vårdas så att 
de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, förvaltningens och 
rättskipningens behov samt forskningens behov. Åström Iko visar också genom 
att jämföra instruktionerna för de statliga arkivmyndigheterna från 1988 och 
1995 att betoningen under 1990-talet på tillgängliggörande är mycket tydligare 
än tidigare.12

I praktiken har tillgängliggörandearbetet inom Arkivverket traditionellt 
främst handlat om att skapa och upprätthålla arkivförteckningar, register och 
arkivbeskrivningar. Arkivinstitutionerna har också gett ut tryckta 
dokumentutgåvor, t.ex. Svenskt diplomatarium. Numera används också ny 
teknik för samma syfte. Olika typer av bearbetad information, såsom bestånds-
översikter och handledningar förekommer också.13

Åström Iko konstaterar att den främsta metoden för tillgängliggörande idag 
är digitalisering av arkivmaterial. Hon identifierar fyra syften med att 
digitalisera arkivmaterial. 

1. Att öka intresset för och användandet av arkivmaterialet; 

2. att genom bl.a. förbättrade sökmöjligheter göra materialet mer 
användarvänligt; 

3. att göra materialet tillgängligt för användare oavsett var de befinner sig 
geografiskt; 

4. att förhindra att slitage och förstörelse av arkivmaterial.14 

Åström Iko föreslår också en indelning av digitaliseringsprojekt som grundar 
sig på formerna för presentation av arkivmaterialet och som således utgår från 
ett tillgängliggörandeperspektiv. 

För det första kan man föra in excerpter ur arkivhandlingar i databaser. På 
så sätt har man möjlighet att enkelt skapa sökhjälpmedel till materialet. 
Sökning i och sammanställning av uppgifter ur ett stort material underlättas, 
men det är dyrt och tar lång tid att registrera uppgifter på detta sätt. 

För det andra kan man skanna in arkivmaterial, vilken har fördelen att 
användarna kan ta del av materialet i nära nog dess ursprungliga form. 

                                                 
12 Åström Iko s. 27 
13 Ibid. s. 29 
14 Ibid. s. 30 
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Nackdelen är att det är svårt att öka sökmöjligheterna jämfört med en vanlig 
arkivförteckning. 

För det tredje kan digitalisering användas för att ge ut vetenskapliga 
publikationer av handlingar inom ett ämne, t.ex. en person. 

För det fjärde kan arkivmaterial presenteras på ett översiktligt sätt, som en 
ingång till ett faktaområde av något slag. Exempel på detta är projektet Söder i 
våra hjärtan, en cd-skiva med olika slags arkivmaterial om Södermalm. Detta 
sätt att utnyttja digitalisering handlar främst om att väcka intresse som kan leda 
fram till användande av arkivmaterial i någon form.15

Åström Iko identifierar slutligen tre styrande ”behov” eller ”nyttoaspekter” 
av tillgängliggörande. 

1. Den akademiska forskningens behov; 

2. den breda allmänheten; 

3. arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska behov.16 
Det kan enligt Åström Iko finnas en risk att den tredje nyttoaspekten tillmäts 
för stor vikt på bekostnad av de första två, eller i värsta fall att det viktiga blir 
att plocka politiska poäng genom snygga men ogenomtänkta produkter och 
presentationer.17

Detta är den teoretiska ramen för undersökningen. Begreppen 
tillgängliggöra, tillhandahålla, synliggöra och levandegöra kommer att 
användas på det sätt som Åström Ikos definierar dem. Jag kommer också att 
använda hennes indelning i olika former av digitalisering för att bedöma de 
studerade projekten. Jag hoppas att på detta sätt kunna strukturera min 
undersökning. Att ha tillgång till en begreppsapparat är som jag ser det en 
fördel och jag bedömer det som att Åström Ikos är tillräckligt omfattande för 
att kunna vara användbar. Jag kan också jämföra denna begreppsapparat med 
det synsätt som kommer fram i Museiutredningen och SESAM-utredningen. I 
min undersökning ingår att betrakta de studerade SESAM-projekten vid 
Riksarkivet och landsarkiven i relation till dessa utredningar och SESAM-
projektets föreskrifter och som en del i detta ingår också att diskutera hur den 
arkivteoretiska förståelsen av tillgängliggörandearbetet förhåller sig till 
SESAM-projektets mål. 
                                                 
15 Åström Iko s. 31 ff. För information om Söderskivan se http://www.ssa.stockholm.se/ 
Publikationer/soder.htm 
16 Ibid. s. 34 
17 Ibid. s. 34 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är flerdelat. Jag vill visa hur SESAM-projektet växte fram och hur 
det kom att se ut, beskriva dess resultat översiktligt med särskild tonvikt på 
arkivsektorn samt studera hur arkivinstitutioner i praktiken tolkat projekt-
föreskrifterna och sitt eget uppdrag att tillgängliggöra. Jag vill vidare diskutera 
hur väl SESAM-projektet passade för arkiven. Jag anser att följande sju 
frågeställningar täcker in detta syfte. 

1. Hur växte SESAM-projektet fram? 

2. Hur var SESAM-projektet utformat? 

3. Vilka blev resultaten av projektet? 

4. Vilka projekt fanns vid riksarkivet och landsarkiven? 

5. Hur förhöll sig de studerade projekten till projektets föreskrifter? 

6. Hur väl utformat var SESAM-projektet för arkivens verksamhet? 

7. Hur förhöll sig projekten till idéer om tillhandahållande såsom de 
framförs av Karin Åström Iko? 

1.5 Avgränsningar 
Frågor om avgränsningar uppkommer främst vad gäller kapitlen 5 och 6. I den 
kapitel 2, 3 och 4 handlar det snarast om att följa en linjär utveckling. 
Undersökningen av SESAM-projektens utformning i praktiken har begränsats 
till sådana projekt som bedrevs inom Riksarkivet och landsarkiven. Skälet till 
detta har främst varit materialets enhetlighet och förhoppningen om dess 
tillräckliga omfång. Undersökningen har dessutom begränsats till sådant 
material som har karaktären av färdiga produkter snarare än arbetsmaterial, 
t.ex. projektansökningar, projektbeskrivningar, delrapporter och slutrapporter. 
Detta material har sammanställts centralt på Riksarkivet. Det arbetsmaterial 
som finns har blivit kvar på arkivinstitutionerna och jag har gjort bedömningen 
att det inte varit arbetsekonomiskt försvarbart att studera detta material. 

1.6 Källmaterial och metod 
Undersökningen baseras på olika slags källmaterial. Kapitel 2, 3 och 4 har som 
källmaterial främst utredningsbetänkanden, regeringsdirektiv och 
budgetpropositionen 1994/95:100. I kapitel 4 kommer jag också att diskutera 
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resultaten av SESAM-projekt på en mer övergripande nivå än i de avslutande 
kapitlen och för detta kommer jag att använda mig av den sammanställning 
som gjorts av Statskontoret och som redovisas i rapporten SESAM – öppnade 
museisamlingarna? Detta är den mest detaljerade sammanställning av 
resultaten som finns tillgänglig och när den nu finns tillgänglig är det som jag 
ser det befogat att använda den för att visa hur arkivsektorn som helhet har 
arbetat inom ramen för SESAM-projektet. Denna sammanställning bygger på 
en enkätundersökning och det finns ett visst bortfall, också för arkiven. 
Regeringens skrivelse 1999/2000:65 Sysselsättningsåtgärder inom 
kulturområdet, SESAM-projektet är också en översiktlig genomgång av 
projektets resultat, men den bygger till stora delar på Statskontorets rapport.18

För kapitel 5 och 6 består källmaterialet av material från de projekt som 
bedrevs inom Riksarkivet och landsarkiven. Totalt beviljades projektmedel för 
åtta projekt. Jag har begränsat min undersökning till det material från dessa 
projekt på som finns på Riksarkivet. Anledningen till detta är att jag främst 
varit intresserad av att få en överskådlig bild av projekten. Nackdelen är att de 
rapporter och sammanställningar som gjorts centralt på Riksarkivet kanske inte 
i alla avseenden speglar arbetet ute på arkivinstitutionerna. Eventuellt 
arbetsmaterial som kan finnas lokalt skulle kunna göra undersökningen, och 
därmed förståelsen, av SESAM-projektet bättre. Jag har dock gjort 
bedömningen att vinsten av en sådan utökad undersökning inte är tillräckligt 
stor för att det skulle vara motiverat att utföra en sådan inom ramen för detta 
uppsatsarbete. 

Källmaterialet för denna del av undersökningen består framför allt av 
projektansökningar, projektbeskrivningar och rapporter. I de flesta fall handlar 
det om delrapporter och i något fall om slutrapport. Mitt mål med denna del av 
undersökningen är som sagt att undersöka hur arkivinstitutionerna har tolkat 
projektets mål och hur de har arbetat med tillgängliggörande inom projektets 
ram. Därför har jag ansett det vara mindre viktigt att ha tillgång till alla de 
rapporter som skapats inom projekten. Min bedömning är att det tillgängliga 
materialet ger en rättvisande bild av verksamheten. 

Undersökningen är deskriptiv i alla delar. Materialet har huvudsakligen 
studerats kvalitativt. Det finns dock kvantitativa inslag i kapitel 4 där jag 
jämför resultaten för arkivsektorn med resultaten för alla SESAM-projekt. i 
undersökningen jämför jag sedan resultaten från olika kapitel. Det är svårt att 
                                                 
18 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, SESAM-projektet (Regeringens skrivelse 1999/2000:65 
s. 6 
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se hur det studerade materialet skulle kunna användas annorlunda. Däremot 
skulle det ha kunnat kompletteras med exempelvis intervjuer av personer som 
varit verksamma i SESAM-projektet. Detta skulle kanske ha kunnat göra min 
förståelse av verksamheten bättre. Jag skulle också ha kunnat göra en mer 
omfattande inventering av intressant material på andra arkivinstitutioner än 
Riksarkivet. Det har dock inom den givna tidsramen varit nödvändigt med 
avgränsningar och därför har jag koncentrerat mig på det material och den 
metod som beskrivs ovan. 

Jag kommer att redovisa projekten mer ingående i undersökningsdelen, 
men i orienteringssyfte presenterar jag dem även kortfattat här. 

• Kameralt material, delprojekt ett: Kammarens arkiv före 1630. 
Projektet bedrevs vid Riksarkivet. 

• Kameralt material, delprojekt två: Det regionala skattematerialet 
1630-ca 1800. Projektet bedrevs på Riksarkivet och landsarkiven. 

• Kartor och ritningar i Riksarkivets och landsarkivens bestånd. 

• Dataregistrering av svenska medeltidsbrev före 1376. Projektet bedrevs 
vid Svensk Diplomatarium, en avdelning av Riksarkivet. 

• Enskilda arkiv i Riksarkivets och landsarkivens bestånd. 

• Mönstringsliggare i sjömanshusarkiven. Projektet bedrevs på Riks-
arkivets enhet Arkion. 

• Datorisering av upphörda kommuners arkivförteckningar. Projektet 
bedrevs på Riksarkivets enhet Arkion. 

• Arkivinformation i skolan. Projektet bedrevs på Riksarkivets enhet 
Arkion. 

1. 7 Disposition 
Undersökningen upptar kapitlen 2 t.o.m. 6. I kapitel 2 behandlas 
Museiutredningen, vari grunden lades för det som skulle komma att bli 
SESAM-projektet. Kapitel 3 visar hur man tog fasta på vissa av 
museiutredningens resultat när SESAM-projektet skapades. I kapitel 4 
redovisas översiktligt och för arkivsektorn SESAM-projektets resultat på olika 
områden. Kapitel 5 visar hur projektets föreskrifter omsattes i praktisk 
verksamhet inom Arkivverket. I Kapitel 6 diskuteras sedan dessa resultat i 
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förhållande till Karin Åström Ikos framställning av arkivens 
tillgängliggörandearbete. 
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2 Museiutredningen 

I detta kapitel ämnar jag redogöra för Museiutredningens bakgrund och 
resultat. 

2.1 Kommittédirektivet 
Den 25 februari 1993 utfärdade regeringen ett direktiv om tillsättande av en 
särskild utredning med uppgift att utreda olika aspekter av det svenska musei-
väsendet. 

Uppdraget bestod av flera delområden. Grundläggande ansågs en 
precisering av de övergripande målen för museiverksamheten vara. Insamling, 
vård, kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning identifierades i direktivet 
som mål för museernas verksamhet. 

Utredningen skulle analysera det samlade behovet av museiverksamhet 
inom dessa områden och resonera kring vilka institutioner som skulle finnas 
och hur de borde dimensioneras, struktureras, lokaliseras och samverka samt 
lämpligheten i att behålla Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer 
i en gemensam myndighet. 

Utredningen skulle överväga om den statliga museiverksamheten var 
optimalt organiserad med avseende på huruvida samverkan, överblick och 
bedömning av resultat och resursbehov underlättades. Utredningen skulle i 
detta sammanhang undersöka hur resurserna fördelades mellan museernas 
olika verksamheter och om denna fördelning var lämplig. 

Den skulle vidare undersöka statens förhållande till de regionala och lokala 
museerna med avseende på samverkan mellan olika nivåer i museivärlden. 
Utredningen skulle också undersöka huruvida ansvaret för museiväsendet var 
ändamålsenligt fördelat mellan Riksantikvarieämbetet och Statens kulturråd. 

Angående kulturmiljövården skulle utredningen utreda hur den 
organisatoriska kopplingen mellan länsstyrelserna och länsmuseerna 
fungerade. 
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Utredningen skulle granska Statens kulturråds förslag om stöd till 
samverksansmuseer och i allmänhet även Statens kulturråds uppgifter på 
museiområdet. 

Utredningen skulle diskutera frågor rörande forskning som en del av 
museernas verksamhet och särskilt den roll som museer knutna till 
universiteten hade. 

Riksutställningar skulle också vara föremål för utredningens arbete. Man 
skulle analysera verksamheten och klargöra vilka uppgifter som var unika för 
Riksutställningar och vilka som kunde skötas av andra samt på vilket sätt 
Riksutställningar skulle kunna bli ekonomiskt självbärande. 

Utredningen skulle också överväga i vilken mån staten i framtiden skulle 
ha anledning att ge bidrag till icke-statliga specialmuseer.19

Efter behandling av frågan i riksdagen utfärdade regeringen den 6 maj 
1993 ett direktiv om att utredningen skulle bedrivas i form av en kommitté med 
parlamentarisk sammansättning.20

2.2 Utredningsbetänkandet Minne och Bildning 

2.2.1 Utredningens sammansättning 
De medverkande i den utredning som tillsattes efter regeringens direktiv av 
den 25 februari 1993 var ambassadör Bengt Säve-Söderbergh (ordförande) och 
riksdagsledamöterna Jan Backman (m), Harriet Colliander (nyd) och Björn 
Kaaling (s) samt skribenten Karin Perers (c). Ekonomie doktor Kim Forss och 
byrådirektör Bo Nilsson fungerade som sekreterare. Utredningen 
konstituerades i juni 1993 och avlämnande sitt betänkande i april 1994. 

2.2.2 Tolkning av uppdraget 
Utredningen sammanfattade sitt uppdrag i sex punkter: 

1. museernas samhällsuppdrag och mål, dvs. vad är egentligen museernas syfte och 
varför behöver ett samhälle museer, 

2. museisystemets organisationsstruktur, dvs. om organisation och arbetsfördelning är 
ändamålsenliga med hänsyn till behovet av samverkan och överblick för att nå målen, 

3. museernas roller, vilket även innebär en granskning av särskilda operationella frågor 
avseende forskning, vård och konservering, utställningar och annat publikt arbete, 
kulturmiljövård samt effektivitetsfrågor i anslutning till rollerna, 

                                                 
19 Regeringsdirektiv 1993:26 s. 3ff 
20 Regeringsdirektiv 1993:52 s. 1 
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4. statens ägarskap; vilka funktioner följer med statens ägarskap, hur styrs musei-
systemet och vilka effekter har det statliga stödet till sektorn, 

5. kompetensutveckling, lärande och andra personalfrågor, dvs. hur kan museisystemet 
göras till en öppen och lärande organisation, 

6. utredningen skall särskilt behandla ett antal institutioner och områden i anslutning 
till museisystemet, som inte faller inom ramen för den mall som skisserats ovan, som 
Riksutställningar, Statens kulturråd och museernas verksamhet inom kulturmiljövården.21

2.2.3 Resultat 
Museiutredningen hade till uppdrag att undersöka museisektorn utifrån ett brett 
spektrum av frågeställningar och utredningens resultat är därför också mång-
facetterat. Jag kommer att presentera utredningens resultat översiktligt i detta 
avsnitt för att sedan utförligare redogöra för förslaget om en nationell 
räddningsaktion för kulturarvet i nästa avsnitt. 

Utredningen ansåg frågan om vad som är ett museum och vad som är 
museernas syfte vara grundläggande för sitt arbete och föreslog en definition 
av museum: 

Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museet samlar in, dokumenterar, 
bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö. 
Det utvecklar kunskap och bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet för 
allmänheten och medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för 
medborgarna.22

Utredningen föreslog vidare en ny organisation av de svenska museerna. Dessa 
skulle organisatoriskt slås samman till fyra större enheter, en för de sköna 
konsterna (musik, konst, dans etc.), en för naturvetenskap, en kulturhistorisk 
enhet med fokus på människan i historien och en annan kulturhistorisk enhet 
med fokus på människan i världen.23

Enligt utredningens mening borde de ekonomiska resurserna i musei-
systemet på sikt fördelas mer jämnt mellan de uppgifter som handlar om att 
samla in och vårda föremål och de som tillhör den utåtriktade verksamheten, 
istället för en kraftig övervikt i resurstilldelningen till förmån för insamlande 
och vård.24 Utredningen menade också att museerna borde rikta sig mer till 
ungdomar, skola och folkbildningsorganisationer.25 Man föreslog att 
Riksutställningar skulle koncentrera sina resurser på att bistå övriga delar av 

                                                 
21 Minne och bildning. Museiutredningens betänkande (SOU 1994:51) s. 200 
22 ibid. s. 30 
23 ibid. s. 62 ff 
24 ibid. s. 90 
25 ibid. s. 102 ff 
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museisystemet, bl.a. genom en fond för bekostande av utställningar för 
nationell spridning.26

Utredningen menade att forskning på museer borde finansieras med 
externa medel, men att museerna borde ha en personalpolitik som uppmuntrar 
personalen att söka medel till forskning.27

Utredningen undersökte också styrningen av museisystemet och kom fram 
till att styrningen borde vara mer konsekvent, enklare och bestå i färre men 
tydligare styrmedel.28

Enligt utredningen kräver museernas bildningsuppdrag en bättre utbildad 
personal och därför föreslogs att en museologisk påbyggnadsutbildning av 
masterstyp skulle inrättas samt att utbytet mellan olika museer i form av 
personalrörlighet skulle uppmuntras, också inom Norden.29

2.2.4 En räddningsaktion för kulturarvet på de statliga museerna 
Museiutredningen genomförde inom ramen för sitt arbete en enkät- och 
intervjuundersökning för att få en bild av den aktuella situationen vid de 
statliga och statsbidragsstödda museerna. Undersökningens resultat samlades i 
rapporten Museernas föremålsvård och registrering. Det visade sig att av 
museernas åtminstone 38 miljoner föremål var 60 % i behov av vård och 20 % 
i behov av konservering. För att komma till rätta med eftersläpningen på detta 
område skulle de krävas 3400 årsverken till en beräknad kostnad av 800 
miljoner kronor. För att genomföra eftersläpad registrering av föremål skulle 
det krävas 2300 årsverken till en kostnad av 500 miljoner kronor.30

Utredningen ansåg att det var nödvändigt med en engångsinsats för att 
komma till rätta med eftersläpningen. Man angav fyra skäl till varför andra 
halvan av nittiotalet var den rätta tiden att göra detta: 

1. Existensen av ett landsomfattande nät av regionala och lokala museer som 
kunde samarbeta med de statliga i frågor om vård och konservering och 
som hade tillgång till lokaler som möjliggjorde fler insatser för vård och 
tillgängliggörande. 

                                                 
26 Minne och bildning. Museiutredningens betänkande s. 109 ff. 
27 ibid. s. 116 f 
28 ibid. s. 178 f 
29 ibid. s. 192 ff. 
30 ibid. s. 95f 
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2. IT-utvecklingen hade gjort det möjligt att lagra och sprida information på 
ett mer effektivt sätt än tidigare och att skapa informationsnätverk. 

3. Bristen på arbetstillfällen under nittiotalet gjorde projekt av det här slaget 
önskvärda. Att rädda kulturarvet ansågs vara lämpligt ur denna synpunkt 
eftersom  det var en arbetsintensiv sysselsättning. 

4. Det bildningsuppdrag som utredningen såg som det centrala för museerna 
skulle underlättas väsentligt om den stora eftersläpningen av vård, 
konservering och registrering försvann.31

På dessa grunder föreslog utredningen en räddningsaktion för kulturarvet på 
museerna med inriktning på vård, konservering och registrering av föremål. I 
förslaget ingick också att museerna skulle genomföra en kategoriindelning av 
föremål för att avgöra vilka föremål som staten skulle ha det ekonomiska 
ansvaret för, vilka som kunde eller borde deponeras i regionala eller lokala 
museer och vilka föremål som, exempelvis till följd av att de förekom i stora 
mängder och hade liten individuell betydelse för forskningen, kunde deponeras 
i t.ex. skolor och sjukhus. Den första kategorin föremål skulle prioriteras i 
räddningsaktionen. Föremål ur den tredje kategorin kunde användas i 
museernas bildningsarbete. På så sätt kom utredningen att betrakta den 
föreslagna räddningsinsatsen också som en bildningsinsats.32

Utredningen föreslog att räddningsaktionen skulle genomföras över en 
femårsperiod, dvs. fram till utgången av 1990-talet. Man uttalade sig för en 
organisering i regionala centra för att öka effektiviteten i arbetet. Den 
beräknade mängden årsverken för hela projektet blev 5700 eller omkring 800 
per år till vilket också måste läggas kostnader för lokaler, utbildning, redskap, 
material m.m. Utredningen menade att lönedelen av projektet skulle finansieras 
av Arbetsmarknadsstyrelsen och de övriga delarna av Kulturdepartementet i 
form av särskild medelsanvisning.33

                                                 
31 Minne och bildning. Museiutredningens betänkande s. 98 
32 ibid. s. 99 
33 ibid. s. 102 

 16



3 SESAM – öppna museisamlingarna 

I detta avsnitt ämnar jag redogöra för SESAM-gruppen och dess betänkande 
SESAM – öppna museisamlingarna. 

3.1 Budgetpropositionen 
Med Museiutredningens betänkande som grund förslog regeringen att i 
budgeten för året 1995/96 skulle 235 miljoner kronor avsättas för 
sysselsättningsåtgärder på kulturområdet i form av en engångsinsats 
huvudsakligen för att rädda de statliga museernas föremålssamlingar. Insatsen 
skulle innebära att samlingarna inventerades, gallrades, dokumenterades, 
konserverades och magasinerades. Registrering av samlingarna skulle ske med 
digital teknik så att de kunde bli mer tillgängliga för forskare och allmänhet. 
Det angavs i budgetpropositionen att räddningsaktionen också skulle kunna 
omfatta andra samlingar än museisamlingar, t.ex. arkivalier på de statligt 
stödda arkiven och hemslöjdens samlingar.34 I det studerade materialet är detta 
första gången arkiven nämns. 

3.2 SESAM-gruppen och dess mål 
I Mars 1995 uppdrogs av Kulturdepartementet åt en projektgrupp att formulera 
ett förslag till projektplan och handlingsprogram för den beslutade räddnings-
aktionen. Projektgruppen bestod av länsantikvarie Marita Jonsson, fil.kand. 
Mari Granath, avdelningschef Björn Lindquist, intendent Eva Stensgård och 
museikonsult Gunilla Cedrenius. Knutna till projektet var också personer från 
Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, olika museer samt Kulturdepartementet. 

Projektgruppen gav projektet namnet SESAM – öppna museisamlingarna. 
Den genomförde sitt arbete under våren 1995 och lade fram sin rapport med 
samma namn i juni samma år. Under denna period hade man bland annat 

                                                 
34 Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 (Proposition 1994/95:100), bilaga 12 
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hunnit med att besöka Nederländerna och Storbritannien för att ta del av 
resultaten av liknande projekt där.35

Gruppen sammanfattade sina mål i nio punkter: 

• att göra museerna och arkiven synliga; 

• att skapa en delvis förändrad inställning till arbetet med samlingarna 
hos beslutsfattare och allmänhet; 

• att öka samlingarnas tillgänglighet för andra museer, forskare och 
allmänheten; 

• att stimulera museerna att upprätta vårdplaner för att uppnå en 
effektivare och bättre hantering av samlingarna; 

• att hämta in eftersläpningen av föremålsvården och arbeta med 
förebyggande vård; 

• att utveckla bättre och effektivare förvaringssystem för samlingarna, 
vilka ger ökade möjligheter till kontinuerlig uppsikt och vård för att på 
sikt minska behovet av konservering; 

• att låta den digitaliserade informationen bilda underlag för nya 
användningsområden och medier; 

• att ge möjlighet till överblick över samlingarna både inom museerna 
och arkiven och mellan dessa; 

• att ge nyutexaminerade personer en inkörsport till yrkeslivet och ge 
dem erfarenheter från kultursektorn.36 

Utifrån dessa mål resonerade sedan SESAM-gruppen kring hur de av 
regeringen uppställda målen för räddningsaktionen skulle kunna förverkligas 
och vilka effekter det skulle kunna få i kultursektorn. 

Gruppen slog i förordet till rapporten fast att dess resonemang gällde både 
museer och arkiv, men att frågeställningar och terminologi främst formulerats 
utifrån museiverksamheten.37

                                                 
35 SESAM – öppna museisamlingarna. Sysselsättningsåtgärder på kulturområdet s. 13f 
36 Ibid. s. 21 
37 Ibid. s. 14 
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3.3 Att förändra attityder 
SESAM-gruppen menade att SESAM-projektet genom att uppmärksamma det 
enorma vårdbehovet vid museerna skulle kunna bidra till att förändra attityden 
till föremålssamlingarna. Museerna har haft krav på sig att främst vara 
utåtriktade i sin verksamhet. Föremålsvården har varit av underordnad 
betydelse. Förbättrade magasinsförhållanden och registrering av föremål med 
digitala hjälpmedel skulle enligt SESAM-gruppen kunna råda bot på detta.38

3.4 Museernas förvaring av föremål 
SESAM-gruppen konstaterade att förbättrade magasin krävdes, dels för att 
täcka det behov som skapas av samlingarnas tillväxt och dels för att möjliggöra 
en god föremålsvård. Lokal- och magasinsfrågor omfattades emellertid inte av 
SESAM-projektet, varför finansiering måste sökas på annat håll. Gruppen 
menade emellertid att förbättringar på detta område, t.ex. genom utarbetandet 
av magasinsstandarder, var en förutsättning för att SESAM-projektet skulle bli 
framgångsrikt.39

3.5 Registrering och digitalisering 
Med Museiutredningens betänkande som grund konstaterade SESAM-gruppen 
att det rådde en stor eftersläpning i registrering, dokumentation och 
katalogisering av föremålssamlingarna i de svenska museerna.40 Gruppen ansåg 
att såväl museerna som arkiven hade behov av gemensamma data-
elementkataloger med beskrivningar av de ingående dataelementen. Detta 
skulle möjliggöra att information från olika institutioner tolkades på samma 
sätt.41 SESAM-gruppen föreslog liksom Museiutredningen en 
kategoriindelning av föremål. Den indelning som SESAM-gruppen föreslog 
baserade sig emellertid inte på vem som skulle ha ansvaret för föremålen utan 
var ett sätt att ge verktyg för prioriteringar inom den egna samlingen. De 
föreslagna kategorierna var 

A rariteter av hög kvalitet och med ett stort representativt värde och en stor 
grupp potentiella nyttjare; 

                                                 
38 SESAM – öppna museisamlingarna. Sysselsättningsåtgärder på kulturområdet s. 27 ff 
39 Ibid. s. 38 ff 
40 Ibid. s. 47 
41 Ibid. s. 48 
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B föremål med representativt värde av god kvalitet och med en stor grupp 
potentiella nyttjare, inklusive föremål som ingår i en intressant helhet; 

C föremål med representativt värde och forskningspotential med en mindre 
grupp potentiell nyttjare; 

D övriga föremål som kan komma ifråga för byte, gallring eller försäljning.42

Dessa resonemang sågs som förutsättningar för att räddningsinsatsen skulle bli 
lyckad. Gruppen kom i ljuset av detta fram till följande förslag. 

De projekt som beviljades medel för registrering och dokumentation skulle 
i en första fas inventera sina samlingar för att få klart för sig hur många 
föremål de innehöll samt vilka krav de ställde på förvaringsutrymme och vård. 
Denna inventering skulle innebära en dokumentation enligt av SESAM-
gruppen fastställda förutsättningar i form av förutbestämda dataelement.43

I en andra fas skulle man sedan föra in denna dokumentation i ett 
dokumentationssystem. I denna fas var det enligt gruppen viktigt att en 
gemensam dataelementkatalog användes.44 Denna skulle utvecklas av INSAM, 
ett organ med uppgift att främja och samordna museernas användning av 
modern informationsteknologi. INSAM skulle också få ansvar för en nationell 
databas för museiområdet.45

3.6 Anställningar och utbildningsinsatser 
SESAM-gruppen konstaterade att räddningsaktionen (som också var en syssel-
sättningsåtgärd) krävde ett tillskott av personal. Unga arbetslösa akademiker 
och hantverkare kunde komma ifråga för anställning inom ramen för projektet. 
Dessa personer förslogs erbjudas en korttidsutbildning som komplement till 
eventuell tidigare utbildning. Utbildningen skulle introducera de nyanställda 
till museiområdets organisation, vård och hantering av föremål samt 
registrerings- och dokumentationstekniker.46

                                                 
42 SESAM – öppna museisamlingarna. Sysselsättningsåtgärder på kulturområdet s. 49 f 
43 Ibid. s. 58 
44 Ibid. s. 59 
45 Ibid. s. 60 ff. 
46 Ibid. s. 66 ff. 
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3.7 Förordning om sysselsättningsinsatser på 
kulturområdet 

Efter det att SESAM-gruppen presenterat sin rapport utfärdade regeringen den 
20 juli 1995 en förordning om sysselsättningsinsatser på kulturområdet. I 
denna förordning angavs att syftet med sysselsättningsinsatserna var att ”rädda 
föremålssamlingar vid museer och andra kulturinstitutioner”. Man angav 
vidare att bidrag kunde lämnas för registrering, dokumentation, gallring, vård, 
konservering och magasinering av föremål och arkivalier samt i särskilda fall 
även för andra angelägna åtgärder inom kulturområdet. Bidrag kunde lämnas 
till statliga eller statsunderstödda museer, kommunala museer, arkiv, 
hembygdsföreningar och hemslöjdsföreningar. Man föreskrev att ansökan om 
projektmedel skulle innehålla uppgifter om planerade projekt, personalbehov,  
utbildningsbehov och planerad utåtriktad verksamhet. Bidragen skulle gå till 
lönekostnader för anställda i projektet. För statliga museer och arkiv föreskrevs 
en egeninsats på 30 % av den totala insatsen, för kommunala museer 40 % och 
för övriga institutioner 50 %.47

                                                 
47 Förordning om sysselsättningsinsatser på kulturområdet (SFS 1995:1035 ), citat från samma källa 
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4 SESAM-projektets resultat 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de resultat som SESAM-projektet 
fick. Dessa har sammanställts av Statskontoret utifrån en enkät som skickats ut 
till de institutioner som beviljades bidrag inom ramen för projektet. Jag 
kommer att koncentrera mig på att presentera resultaten för arkivsektorn delvis 
i jämförelse med resultaten i stort. Min sammanfattning bygger på enkätsvar 
och för de flesta av de redovisade uppgifterna finns ett visst bortfall. Jag 
kommer att redovisa procenttalen i mina jämförelser med en decimal (t.ex. 32,1 
%). 

4.1 Tilldelning av medel 
Sammanfattningsvis kan konstateras att ca 80 organisationer eller samman-
slutningar av organisationer beviljades medel. Dessa fördelades på 257 projekt. 
De ansökta medlen för dessa organisationer uppgick till 532,3 miljoner kronor, 
varav 230,8 miljoner beviljades. Hela den anslagna summan 235 miljoner 
kronor delades alltså inte ut i projektmedel. I genomsnitt beviljades 43,4 % av 
de ansökta medlen. Arkiven (6 st.) beviljades 33,2 miljoner eller 42,6 % av 
ansökta medel, nästan exakt det genomsnittliga för hela projektet. Till detta 
skall läggas en egeninsats motsvarande 27 % av den totala ekonomiska 
insatsen, vilket var lägre än de 30 % som angavs i regeringens förordning och 
väsentligt lägre än genomsnittet för projektet. Enligt statskontorets utvärdering 
kan detta dock förklaras med att ett arkiv redovisat en mycket låg egeninsats 
och dragit ned genomsnittet för arkiven.48 Totalt fanns 13 projekt inom 
arkivsektorn.49

                                                 
48 SESAM – öppnade museisamlingarna? S. 21 f 
49 Ibid. s. 14 
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4.2 Sysselsättning 
SESAM-projektet var som redan konstaterats ett projekt för sysselsättnings-
insatser på kulturområdet och projektpengarna skulle gå till lönekostnader för 
anställning av arbetskraft. Ett mål för projektet var att ge nyutexaminerade 
akademiker en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få erfarenhet 
från kultursektorn. Beteckningen sesamiter användes för personer som fått sin 
anställning betald med SESAM-medel. 

Sammanlagt fördelades medel till ca 840 årsarbetstillfällen. Enligt de 
enkätsvar som Statskontorets utvärdering bygger på skapade SESAM-projektet 
mer sysselsättning än beräknat, minst 1021 årsverken. Detta kan möjligen 
förklaras med att personer som anställts med SESAM-medel fått arbeta vidare 
på andra pengar när dessa tagit slut. Det är också tänkbart att organisationerna 
redovisat vissa sesamiter som anställda under hela projekttiden trots att de 
endast varit anställda under en kortare tid. På arkiven utfördes 81 årsverken.50

Totalt har ca 1230 personer deltagit i SESAM-projektet under längre eller 
kortare tid varav 607 har varit sesamiter. Antalet sesamiter inom arkivsektorn 
var enligt svaren på Statskontorets enkät åtminstone 83. 46,3 % av dessa var 
vid rekryteringstillfället öppet arbetslösa, 10,9 % befann sig i 
arbetsmarknadsåtgärder, 36,6 var nyutexaminerade akademiker och 6,1 % var 
ingetdera. I jämförelse med SESAM-projektet i stort var andelen öppet 
arbetslösa lägre, medan andelen nyutexaminerade var högre bland sesamiter på 
arkiven än bland sesamiterna i stort. 71,1 % av sesamiterna på arkiven hade 
akademisk utbildning, vilket nästan exakt motsvarade snittet på 70,5 %51

Enkätsvaren ger vid handen att 201 sesamiter fick fortsatt anställning i 
någon form i den organisation de arbetat för under projekttiden. Av dessa fanns 
åtminstone 31 inom arkivsektorn. Den vanligaste anställningsformen för dessa 
personer var projektanställning (22 st.).52

4.3 Vård och dokumentation 
Tanken med SESAM-projektet var som redan konstaterats dels att hämta in 
eftersläpningen i föremålsvård och registrering och dels att skapa 
förutsättningar för bättre föremålsvård i framtiden genom förändrade attityder, 

                                                 
50 SESAM – öppnade museisamlingarna? s. 23 f 
51 Ibid. s. 25 ff 
52 Ibid. s. 36 
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upprättandet av vårdplaner, utvecklingen av bättre förvaringssystem samt en 
bättre överblick över bestånden i allmänhet. 

Inom arkivsektorn var tre projekt inriktade på vård, tre på konservering, ett 
på restaurering, fem på registrering och katalogisering och fem på 
digitalisering och dokumentation (rubrikerna kommer från Statskontorets 
enkätundersökning). Det totala antalet projekt var 13, vilket innebär att för 
några projekt har mer än ett mål för insatsen redovisats. Tyngdpunkten låg på 
registrering och katalogisering samt digitalisering och dokumentation. Av alla 
SESAM-projekt var 48,7 % inriktade på detta, jämfört med 58,8 % för de 
projekt som fanns på arkiven. 51,3 % av alla projekt var inriktade på vård, 
konservering och restaurering jämfört med 41,2 % av projekten på arkiven.53

Statskontorets redovisning säger inte så mycket om de faktiska resultaten 
av insatserna på arkivområdet i siffror. Nio av projekten inom arkivsektorn har 
svarat på frågor om kvalitetsförändringar i vårdkedjan. 8 projekt uppger att 
kvaliteten på registrerings- och katalogiseringsområdet har blivit bättre, 6 att 
kvaliteten avseende digitalisering och dokumentation har förbättrats och 5 att 
magasinsförvaringen har förbättrats. I övriga fall har läget förblivit oförändrat 
eller så har projekten inte varit inriktade på dessa saker.54

4.4 Tillgänglighet 
Statskontorets undersökning visade att trots att få projekt hade tillgänglighet 
som huvudmål så redovisade de flesta organisationer insatser för att öka 
tillgängligheten.55

I Statskontorets enkät har 77 % av projekten redovisat vilka 
spridningskanaler och tillgänglighetsaktiviteter om ingått i projektet. Svaren 
visar att den vanligaste spridningskanalen var Internet. 63 % av projekten 
innehöll en satsning på detta. Bland arkivens projekt var det 84 % som satsade 
på tillgänglighet via Internet. Det är den klart högsta procentsatsen av alla 
redovisningsgrupper. Arkiven satsade också relativt sett mycket på 
populärvetenskapliga artiklar, på utlån, besöksfoldrar och spridning via TV- 
och radioprogram. På dessa områden var man väsentligt mer aktiv än 
genomsnittet för hela SESAM-projektet. Däremot var man relativt sett mindre 
inriktad på tillgänglighet genom faktarum. Sammanfattningsvis kan man säga 

                                                 
53 SESAM – öppnade museisamlingarna? s. 41 
54 Ibid. s. 51 f 
55 Ibid. s. 57 f 
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att arkivens tillgänglighetsarbete var spritt över många olika sorters 
verksamhet trots ett relativt litet antal projekt.56

I Statskontorets enkät ingick också redovisning av vilka grupper som efter 
projektens slutförande kunde söka information i det material som projekten 
arbetat med. De kategorier som redovisas är egen personal, skolor, 
studieförbund/utbildningsanordning, universitet och högskolor, press och 
massmedia och allmänheten. Arkiven har här genomgående de högsta 
procentsatserna, vilket i och för sig inte är förvånande med tanke på att 
arkivens uppgift är att göra och hålla material tillgängligt för alla grupper i 
samhället med hjälp av bl.a. arkivförteckningar. På arkiven har enligt 
enkätsvaren 100 % av den egna personalen möjlighet att söka information och 
för de andra kategorierna handlar det om mellan 52 och 59 %.57

4.5 Samordning och samverkan 
Endast ca. en tredjedel av organisationerna har redovisat samverkan med andra 
organisationer. För arkiven bör påpekas att Riksarkivet och landsarkiven redan 
samarbetade som ingående i samma övergripande organisation. Den 
uppmärksamhet som SESAM-projektet fått har dock inneburit att arkiven fått 
fler förfrågningar från institutioner såsom bibliotek.58

                                                 
56 SESAM – öppnade museisamlingarna? s. 59 
57 Ibid. s. 64 
58 Ibid. s. 68 ff. 
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5 SESAM-projekt inom Riksarkivet och 
landsarkiven 

Hittills har jag studerat SESAM-projektet som helhet. Jag övergår nu till en 
studie av hur Arkivverket har omsatt SESAM-projektets mål i verksamhet. Hur 
denna verksamhet svarar mot de idéer om tillgängliggörande som jag har 
hämtat från Karin Åström Ikos artikel I allmänhetens tjänst? kommer sedan att 
diskuteras i nästföljande kapitel. 

5.1 Översikt över projekten 
De åtta projekt som bedrevs inom Riksarkivet och landsarkiven skiljde sig åt 
främst genom att för vissa av dem endast en mindre del av finansieringen 
utgjordes av SESAM-medel. Ett av projekten fick hälften av den totala 
summan för hela Arkivverket. Vissa projekt bedrevs på flera arkivinstitutioner, 
andra bara på en. De två delprojekten för det kamerala materialet redovisas här 
var för sig. Tabell 1 visar tilldelningen av medel till de åtta projekten. 
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Tabell 1. Tilldelning av projektmedel för SESAM-projekt vid Riksarkivet och landsarkiven 

Projektets namn Tidsomfång Tilldelning 
(tkr) 

Kartor och ritningar 1996-1999 12 368
Kameralt material1: 
Kammarens arkiv före 1630 

1996-1998 542

Kameralt material 2: 
Det regionala skattematerialet 
1630–ca. 1800 

1996-1998 5 556

Enskilda arkiv i Riksarkivets 
och landsarkivens bestånd 

1996- 1 000

Dataregistrering av svenska 
medeltidsbrev före 1376 

1996-1998 477

Arkivinformation i skolan 1996- 1 470
Datorisering av upphörda 
kommuners arkivförteckningar 

1996-1998 1 512

Mönstringsliggare i sjömans-
husarkiven 

1996- 1 512

Utbildningskostnader 333,96
Totalt 24 770,96
Källa: Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109 och F1E:143, dnr. 121-3599-95 resp. 
121-1040-96, beslut från Kulturdepartementet 1995-11-02 resp. 1996-06-13. Medel för 
utbildningskostnader har inte kunnat hänföras till något specifikt projekt. Slutår för tre projekt 
är oklara utifrån det tillgängliga materialet, men det bör påpekas att det av regeringen 
angivna slutåret var 1998. För projektet Kartor och ritningar beviljades förlängning. 

5.1.1 Kartor och ritningar i Riksarkivets och landsarkivens bestånd 
Projektet Kartor och ritningar var det projekt som fick överlägset mest pengar, 
som tabell 1 visar ca. hälften av de 24 770 960 kronor som Arkivverket 
beviljades totalt. Alla arkivmyndigheter inom Arkivverket deltog i detta 
projekt, dvs. Riksarkivet, landsarkiven, Krigsarkivet, stadsarkiven i Malmö och 
Stockholm samt Värmlandsarkiv.59

Syftet med projektet var att göra kartor och ritningar i arkiven tillgängliga 
för allmänheten och säkerställa att de bevarades för framtiden. Detta 

                                                 
59 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv, F1E:143, dnr 121-1040-96, SESAM-ansökan om projektmedel: 
Kartor och ritningar i Riksarkivets och landsarkivens bestånd, bilaga 2  
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innefattade restaurering, konservering, mikrofilmning, digitalisering, 
registrering samt arbete för att sprida kännedom om materialet.60

5.1.2 Kameralt material, delprojekt ett: Kammarens arkiv före 
1630 
Räkenskaperna från tiden för 1630 finns på Riksarkivet och därför bedrevs 
projektet endast på denna arkivinstitution. Det aktuella materialet var 
kammarens arkiv. Kammaren var det enda centrala ämbetsverket på 1500-talet. 
Projektet var inriktat på konserverings- och saneringsåtgärder och andra 
praktiska insatser för att trygga materialets fysiska bevarande.61

5.1.3 Kameralt material, delprojekt två: Det regionala 
skattematerialet 1630–ca. 1830 
Detta projekt, som tilldelades tio gånger så mycket pengar som det första 
delprojektet, var inriktat på det kamerala materialet efter länsstyrelsernas 
tillkomst 1630. Detta material finns både på Riksarkivet (samlingen 
Länsräkenskaper) och på landsarkiven (länsstyrelsernas landskontorsarkiv). I 
detta material ingår mantalslängderna, vilka vid tiden för projektet sedan länge 
utnyttjats för släkt- och hembygdsforskning. Enligt projektbeskrivningen var 
dock det övriga materialet underutnyttjat. Syftet med projektet var att genom 
vårdåtgärder och registrering göra materialet mer tillgängligt samt att jämföra 
Riksarkivets och landsarkivens bestånd.62

5.1.4 Enskilda arkiv i Riksarkivets och landsarkivens bestånd. 
Projektets mål var att inventera och komplettera beståndet av för verksamheten 
intressanta arkiv, att ordna och förteckna dessa, att registrera dem och att 
genomföra vårdinsatser. De olika arkivinstitutionerna hade olika inriktning på 
sina insatser63

5.1.5 Dataregistrering av svenska medeltidsbrev före 1376 
Projektet bedrevs vid Svenskt Diplomatarium, en enhet inom Riksarkivet. Där 
hade redan en databas med uppgifter om outgivna brev och urkunder från 
                                                 
60 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr 121-1040-96, SESAM-ansökan om projektmedel: 
Kartor och ritningar i Riksarkivets och landsarkivens bestånd, bilaga 1 s. 1 f. 
61 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr. 121-1040-96, SESAM-ansökan om projektmedel: 
Kameralt material, bilaga 1, s. 1 f. 
62 Ibid. s. 2 f. 
63 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr. 121-1040-96, SESAM-ansökan: Enskilda arkiv i 
Riksarkivets och landsarkivens bestånd bilaga 1 s. 1 f . 
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perioden 1376–1539 byggts upp, innehållande 24 000 poster. Det aktuella 
projektet syftade till att registrera ca. 10 000 brev från tiden före 1376. 
SESAM-medlen användes för att anställa två personer.64  

5.1.6 Arkivinformation i skolan 
Projektet bedrevs av Riksarkivets enhet Arkion. Dess syfte var att registrera 
uppgifterna från 1890 års folkräkning och bygga upp en sökbar databas för 
nyttjande bl.a. i skolan. Huvuddelen av projektets finansiering kom från annat 
håll än SESAM-projektet. De pengar  som projektet tilldelades inom ramen för 
SESAM-projektet gick till lönekostnaderna för en projektledare och en 
biträdande projektledare. Även andra personer arbetade i projektet. 1997 angav 
man att projektet gav arbete åt 461 personer per år. Projektet finansierades 
förutom med SESAM-medel av eget kapital, arbetsmarknadsmedel och 
kommunala anslag.65

5.1.7 Datorisering av upphörda kommuners arkivförteckningar 
Projektet bedrevs vid Arkion. Projektets syfte var att genom ADB-registrering 
av arkivförteckningarna för upphörda kommuner under perioden 1863–1951 ge 
en samlad bild av det bevarade materialet för denna tidsperiod. För 
SESAM-medel anställdes en projektledare och en biträdande projektledare. De 
registrerare som var sysselsatta i projektet finansierades på annat sätt.66

5.1.8 Mönstringsliggare i sjömanshusarkiven 
Liksom de båda föregående projekten bedrevs detta projekt vid enheten Arkion 
och liksom i dessa gick SESAM-medlen till anställning av en projektledare och 
en biträdande projektledare medan resten av de i projektet sysselsatta fick sina 
anställningar bekostade med andra medel.67 Projektets syfte var att mikrofilma 
och ADB-registrera de i sjömanshusens arkiv ingående mönstringsliggarna. 

                                                 
64 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr. 121-1040-96, Rapport angående projektet 
Dataregistrering av svenska medeltidsbrev före 1376 1997-09-04 
65 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr. 121-3599-95, Rapport on SESAM-projektet 
Arkivinformation i skolan, 1997-09-15 
66 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr. 121-3599-95, Rapport angående projektet 
Datorisering av upphörda kommuners arkivförteckningar 1996-09-11  
67 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr. 121-3599-95, Rapport angående projektet 
Mönstringsliggare i sjömanshusarkiven 1996-09-09 
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5.2 Projekten i förhållande till SESAM:s mål 
I detta avsnitt jämför jag projekten med de mål som sattes upp av 
SESAM-gruppen. För jämförelser hänvisar jag till avsnitten 3.3 t.o.m. 3.6. 
Observera dock att de mål som beskrivs där inte innefattar det som här 
redovisas under "Utåtriktat arbete" (avsnitt 5.2.5). Här kan man dock med 
fördel jämföra med den ansökningsblankett som finns som bilaga till 
SESAM-gruppens rapport. 

5.2.1 Attitydförändringar 
Att mäta attitydförändringar är naturligtvis svårt, och det är rimligt att anta att 
de rutiner som kan bli följden av förändrade attityder inte slår igenom, och än 
mindre ger resultat, förrän efter en tid. För de studerade projekten har 
arkivinstitutionerna till största delen inte angivit något mål att förändra 
attityder, men det är kanske inte så förvånande. För det första är attityder svåra 
att mäta och bedöma eftersom de inte kan kvantifieras i sig själva. För det 
andra utgår projektföreskriften från ett museiperspektiv. Museerna har haft 
krav på sig att vara utåtriktade i sin verksamhet och detta anfördes som ett skäl 
till att vården av deras föremålssamlingar var eftersatt. Arkiven har inte haft 
samma krav på sig och därför är attityderna till föremålen, i det här fallet 
arkivmaterialet, antagligen inte desamma som inom museisektorn. 

Däremot kan man konstatera att arkivinstitutionerna varit medvetna om att 
visst material har hanterats och förvarats på ett undermåligt sett. Så är t.ex. 
fallet med kartor och ritningar, om vilket det sägs att de 

Framställts på olämpligt sätt, att de hanterats ovarsamt, att de förvarats dåligt och att de 
tidigare inte sällan lagats med felaktiga metoder och material.68

Med andra ord har attityden till detta material inte alltid varit den bästa. Också 
om de enskilda arkiven sägs att de ofta förvarats under dåliga betingelser och 
att vården av dem varit eftersatt.69 I resultatväg rapporterar projektet 
Datorisering av upphörda kommuners arkivförteckningar att kommunerna har 
påbörjat arkivvårdsåtgärder och omförtecknande av dessa arkiv, vilket betyder 
att åtminstone det projektet lyckades förändra attityder.70

                                                 
68 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr 121-1040-96, SESAM-ansökan om projektmedel: 
Kartor och ritningar i Riksarkivets och landsarkivens bestånd, bilaga 1 s. 2  
69 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr 121-1040-96, SESAM-ansökan om projektmedel: 
Enskilda arkiv i Riksarkivets och landsarkivens bestånd, bilaga 1 s. 1 
70 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr. 121-3599-95, Rapport angående projektet 
Datorisering av upphörda kommuners arkivförteckningar 1996-09-10 s. 4 
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Man kan konstatera att det inom arkivsektorn inte verkar vara fråga om en 
förändring av attityderna till arkivbestånden eller arkivalierna generellt, utan 
till vissa speciella bestånd eller arkivalier eller typer av arkivalier som av 
någon anledning blivit mindre uppmärksammade än de kunde ha blivit. 
SESAM-projektets mål tycks snarare ha förutsatt att det fanns ett behov av 
förändring av attityden till föremål/arkivalier och föremålsvård generellt. 

5.2.2 Förvaring 
De flesta av projekten handlade företrädesvis om digitalisering och 
registrering. Det är egentligen bara i projekten för det kamerala materialet samt 
Kartor och ritningar som förvarings- och magasinsfrågor spelat någon större 
roll. Det har dock inte varit fråga om utarbetande av några särskilda standarder 
för förvaring. Man kan säga att SESAM-gruppen hade rätt när den betonade 
vikten av goda eller förbättrade förvaringsförhållanden för ett lyckat 
genomförande av projektet. För projekten för det kamerala materialet förefaller 
åtgärderna på detta område främst ha handlat om grundläggande arkivvård i 
form av ”buntning, kartongläggning, etikettering m.m.”71 För projektet Kartor 
och ritningar rapporteras att nya skåp har införskaffats i takt med att 
förvaringen av vissa arkivalier ändrats. Hoprullade och vikta kartor och 
ritningar har planats ut.72

Kanske är det så att omfattande förändringar i synen på förvaring av 
arkivalier inte varit påkallad på samma sätt som i museisektorn. Man kan i alla 
fall konstatera att arkivinstitutionerna inte i någon större utsträckning ägnat sig 
åt sådana frågor i de studerade projekten. Vilka, om några, magasinsstandarder 
som utarbetats i museisektorn som en följd av SESAM-projektet har jag inte 
tagit reda på. Det förefaller emellertid som om arkiven vid denna tid hade 
kommit en bit på vägen vad gäller förvarings- och lokalfrågor, bl.a. genom 
RA-FS 1994:6 angående skyddsaspekter på arkivlokaler. Det verkar som om 
SESAM-projektet också på detta område i sina föreskrifter varit tämligen 
museicentrerat. 

                                                 
71 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr. 121-1040-96, SESAM-ansökan: Kameralt 
material i Riksarkivets och landsarkivens bestånd, bilaga 1 s. 1 
72 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr 121-3599-95, Rapport angående projektet Kartor 
och ritningar 1997-09-15 s. 3  
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5.2.3 Vård 
Endast tre av projekten har inbegripit vårdinsatser i den gängse meningen. Som 
redan har konstaterats konstaterar arkivinstitutionerna att kartor och ritningar 
samt stora delar av de enskilda arkiven förvarats och hanterats på ett olämpligt 
sätt. Också i projektbeskrivningarna för projekten för det kamerala materialet 
nämns stora vårdbehov. Som mål för vårdinsatserna i projektet Kammarens 
arkiv före 1630 anges en minskning av vårdbehovet från 90 % av arkivalierna 
till 30 %. 73 En närmare undersökning visade sedermera att 53 % av 
arkivalierna hade ett faktiskt vårdbehov och 5 % behov av konservering.74 För 
projektet Kartor och ritningar uppskattades vårdbehovet till 20 %.75 Detta 
visade sig vara en underskattning.76

Dessa tre projekt har otvivelaktigt genomfört vårdinsatser i linje med vad 
som anges i SESAM-rapporten. SESAM-rapporten byggde på Musei-
utredningen som uppskattade museisektorns vårdbehov i siffror. Någon sådan 
uppskattning gjordes inte för arkivsektorn men man kan konstatera att det 
också där fanns ett vårdbehov. Att en relativt liten del av SESAM-projekten 
inom arkivsektorn var inriktade på vårdåtgärder behöver inte betyda att 
projektets generella inriktning på vård skulle vara mindre relevant för arkiven. 
Det kan finnas andra skäl till detta utfall och det studerade materialet är 
hursomhelst enligt min mening för litet för att några slutsatser i den riktningen 
ska kunna dras. Den rimliga slutsatsen bli snarare att arkivinstitutionerna hade 
möjlighet att genomföra vårdåtgärder inom ramen för SESAM-projektet och att 
detta därigenom svarade mot ett behov hos arkivinstitutionerna. 

5.2.4 Registrering och dokumentation 
SESAM-gruppens förslag om indelning av föremål i kategorier tycks inte ha 
fått något genomslag på arkivområdet. Detta är kanske inte konstigt eftersom 
museernas och arkivens verkligheter skiljer sig åt. Däremot har vissa av 
projekten genomfört prioritering inom det material de arbetat med. Projektet 
Kammarens arkiv före 1630 ändrade inriktning såtillvida att den faktiska 
insatsen kom att begränsas till det största beståndet, fogdarnas årliga 

                                                 
73 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr. 121-1040-96, SESAM-ansökan: Kameralt 
material i Riksarkivets och landsarkivens bestånd, bilaga 1 s. 1 f. 
74 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr 121-3599-95, Rapport angående projektet 
Kammarens arkiv före 1630 1998-09-11, s. 2 
75 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr. 121-1040-96, SESAM-ansökan: Kartor och 
ritningar i Riksarkivets och landsarkivens bestånd  
76 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr 121-3599-95, Rapport angående projektet Kartor 
och ritningar 1997-09-15 s. 2 
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räkenskaper (kallade Landskapshandlingar) istället för att som först planerats 
omfatta kammarens samtliga arkivbestånd. Skälet till detta uppgavs vara 
materialets stora omfång och komplexitet. Dessutom beviljades inte medel för 
det planerade mikrofilmningsarbetet.77 Projektet Mönstringsliggare i 
sjömanshusarkiven inriktades på arkiven från de norrländska sjömanshusen, 
men det framgår inte av tillgängliga rapporter om detta var en tillfällig 
prioritering eller om projektet som helhet, som i ansökan uppgavs vara 
utsträckt över sex år och omfatta alla landsarkivdistrikt (det finansierades som 
redan konstaterats endast till en mindre del av SESAM-medel), hade ändrat 
inriktning.78

Arkiven arbetade inte med någon gemensam dataelementkatalog och inte 
alla projekt innefattade någon ingående eller formaliserad inventering av 
materialet. Alla projekt innefattade dock på ett eller annat sätt registrering eller 
dokumentation av arkivmaterial. Skillnaden mellan arkivbestånd och föremål 
på museer blir dock här av betydelse för hur man ska definiera 
arkivinstitutionernas insatser i de studerade projekten. Registrering av 
uppgifter om ett föremål skiljer sig en del från registrering av uppgifter ur 
arkivhandlingar i en databas. Arkivprojekten innebar att databaser skapades 
eller att ytterligare information infördes i databaser. De flesta projekt innebar 
både överförande av information och beskrivning av enskilda handlingar. När 
det gäller projekten Datorisering av upphörda kommuners arkivförteckningar, 
Arkivinformation i skolan och Mönstringsliggare i sjömanshusarkiven kan man 
tala om en starkare betoning av det förra. 

Vad gäller projektet för medeltidsbreven går det också att se det som ett 
dokumentationsprojekt. Projektet innebar att sökord från breven infördes i en 
databas, men inte breven som helhet.79 I projektet Mönstringsliggare i 
sjömanshusarkiven ingick också mikrofilmning av materialet, så registreringen 
av uppgifter kan ses som skapande av en sökingång till det.80 Också i projekten 
för kartor och ritningar och det kamerala materialet innebar registreringen att 
sökingångar skapades. Dessa projekt var kopplade till den Nationella 
arkivdatabasen (NAD). Den databas som skapades i projektet Kammarens 

                                                 
77 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109 dnr 121-3599-95, Rapport från projektet Kammarens 
arkiv före 1630 1998-09-11 s. 1 
78 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr 121-3599-95, Rapport från projektet 
Mönstringsliggare i sjömanshusarkiven 1996-09-09 s. 1  
79 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr 121-1040-96, Förslag till SESAM-projekt: 
Datorisering av svenska medeltidsbrev 1996-02-26 s. 1 
80 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr 121-1040-96, SESAM-ansökan: projektet 
Mönstringsliggare i sjömanshusarkiven  bilaga 1 s. 1 
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arkiv före 1630 var tänkt att så småningom införas i NAD.81 I projektet Kartor 
och ritningar skapades databasen Kartia som en modul till ARKIS.82 Tanken 
var att de uppgifter som registrerats skulle finnas med i en kommande 
kartversion av NAD.83

Inom arkivområdet talar man ju förutom om registrering också om 
ordnande och förtecknande av arkiv och ett av projekten, Enskilda arkiv i 
Riksarkivets och landsarkivens bestånd, var särskilt inriktat på detta. Var 
passar ordnings- och förteckningsarbeten in i SESAM-projektet? För de 
projekt som i någon mening kan sägas innehålla sådant arbete gäller att de 
också innefattar registrering i någon typ av databas. Därmed kan man slå fast 
att alla projekten innebar digitalisering i någon form. 

Av de två huvudområdena vård och registrering var det alltså registrering 
som arkivinstitutionerna huvudsakligen kom att syssla med. Inte heller på detta 
område hade det gjorts någon uppskattning av behovet såsom gjorts för 
museisektorn, men att behovet fanns är självklart. Arbetet i de studerade 
projekten tycks dock ha bedrivits ganska självständigt gentemot projekt-
föreskrifterna. Det verkar som om arkiven på sätt och vis har existerat i en 
separat SESAM-verklighet. 

5.2.5 Utåtriktat arbete 
Jag har valt att skilja på registrering och dokumentation och utåtriktat arbete i 
detta kapitel för att kunna urskilja den verksamhet i projekten som mer direkt 
riktade sig till utomstående från de mer grundläggande ordnings-, registrerings 
och digitaliseringsarbetena trots att allt kan ses som former av tillgänglig-
görande. En mer ingående diskussion om tillgängliggörande kommer att föras i 
nästa kapitel. 

De institutioner som sökte SESAM-medel skulle uppge vilka grupper deras 
projekt riktade sig till samt vilken typ av utåtriktad verksamhet man planerade. 
I ansökan skulle särskilt anges om projektet riktade sig till någon av grupperna 
skola, invandrare, barn och ungdomar eller pensionärer. Institutionerna kunde 
också ange andra målgrupper för sina satsningar. De projekt för vilka 
projektansökningar har påträffats planerade att rikta sig till de fyra ovan 

                                                 
81 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr 121-3599-95, Rapport angående projektet 
Kammarens arkiv före 1630 1998-09-11 s. 2 
82 Magnusson, Claes-Göran, SESAM-projektet för kartor och ritningar inom Riksarkivet 
http://www.ra.se/nad/1997_1.htm
83 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr 121-3599-95, Rapport angående projektet Kartor 
och ritningar 1997-09-15 s. 2 
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nämnda grupperna i olika utsträckning. Projekten Arkivinformation i skolan 
och Kartor och ritningar planerade att rikta sig till alla fyra grupperna. För 
Kartor och ritningar angavs också studieförbund, släkt- och hembygdsforskare 
och universitet som målgrupper. För projekten för det kamerala materialet 
uppgavs att särskilda satsningar skulle göras enbart gentemot släkt- och 
hembygdsforskare. Projektet Mönstringsliggare i sjömanshusarkiven skulle 
rikta sig till skolor, invandrare och pensionärer samt till Sjöfolksförbundet. 
Vad gäller de planerade satsningarnas utformning så gavs också här på 
ansökningsblanketten vissa färdiga alternativ, nämligen besöksfoldrar, Internet, 
populärvetenskapliga artiklar och TV och radio. Projekten Kartor och ritningar, 
Mönstringsliggare i sjömanshusarkiven och Arkivinformation i skolan angav 
alla de skulle informera om projekten och det aktuella materialet genom alla 
dessa kanaler. Projektet Datorisering av upphörda kommuners arkiv-
förteckningar planerade information via Internet, populärvetenskapliga artiklar 
och TV och radio. Projekten för det kamerala materialet planerade information 
via besöksfoldrar. Utöver dessa förtryckta alternativ uppgavs det för Kartor 
och ritningar att man skulle informera via beståndsöversikt och via NAD. 
Också projekten för det kamerala materialet planerade att använda NAD och 
Arkivverkets informationssystem. För Arkivinformation i skolan angavs 
läromedelsproduktion som en informationskanal.84

Dessa var de planerade satsningarna. Att ge en fullständig bild av den 
utåtriktade verksamheten möter dock vissa problem. Slutrapporter har inte 
påträffats i sådan utsträckning att något avslutande omdöme är möjligt. Jag har 
inte haft möjlighet att inom ramen för denna undersökning följa upp projekten 
längre fram i tiden för att ta reda på om det gjorts insatser vid ett senare tillfälle 
för att tillgängliggöra det material som ordnats, förtecknats och registrerats i 
SESAM-projektet. Det skulle ha tagit alltför mycket tid i anspråk och det är 
tveksamt om dessa insatser ens borde räknas till själva SESAM-projektet 
eftersom detta skulle avslutas under 1998. 

Utifrån tillgängligt material har jag dock funnit att de flesta projekten även 
efter att de beviljats medel och börjat arbeta ägnat sig åt någon form av 
utåtriktad verksamhet. I projektet Kartor och ritningar arrangerade Riksarkivet 
tillsammans med Stadshistoriska institutet den 16 december 1996 en 
"stadshistorisk dag" där det informerades om arbetet i projektet och materialets 

                                                 
84 Alla uppgifter hämtade ur SESAM-ansökningar, Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr 
121-1040-96 
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forskningspotential.85 Projekten för det kamerala materialet presenterades på ett 
seminarium i oktober 1998 för "hembygdsforskare och andra intressenter".86 
Projektet för de enskilda arkiven redovisade att projektet hade presenterats 
eller skulle presenteras i lokal- och regionalpress samt fackpress.87 Projektet 
Datorisering av upphörda kommuners arkivförteckningar redovisade att man 
informerade om projektet på Mitthögskolans arkivutbildning. Man planerade 
dessutom en internetsatsning.88 Också projektet Mönstringsliggare i 
sjömanshusarkiven informerade på arkivutbildningen. Man redovisade också 
att man informerat om projektet på högskolan i Sundsvall och Härnösand. Som 
man angett i ansökan hade man också gjort projektet känt hos sjöfolk och 
Sjöfolksförbundet samt planerade artiklar i Nordisk arkivnytt.89 Att de två 
sistnämnda projekten vänt sig till arkivstudenter med information kan ses som 
ett slags branschintern informationsverksamhet. Projektens mål var ju annars 
att göra arkivmaterialet tillgängligt för forskare och intresserad allmänhet. 
Spridande av information och erfarenheter inom arkivsektorn finns inte med 
som ett särskilt mål, utan får närmast anses vara underförstått. 

Sammantaget kan sägas att de utåtriktade insatser som genomförts under 
den tid som täcks av de påträffade rapporterna stämmer överens med vad man 
på förhand angav i ansökan, men att det mesta som man planerade för ännu 
inte genomförts. Detta kan förklaras med att projekten vid rapporterings-
tilfällena var långtifrån slutförda. Jag har inte möjlighet att svara på frågan om 
de planerade satsningarna faktiskt genomfördes och om detta i så fall skedde 
inom ramen för SESAM-projektet eller vid något senare tillfälle. 

5.2.6 Anställning av personal 
Det är inte helt lätt att svara på hur många personer som var sysselsatta i 
Arkivverkets SESAM-projekt. För flera av projekten gäller som redan 
konstaterats nämligen att endast en mindre del av anställningarna bekostades 
med SESAM-medel. Är det rimligt att inkludera alla som varit sysselsatta i 
projekten i undersökningen? Jag har valt att lägga upp min undersökning så att 
                                                 
85 Magnusson, Claes-Göran, SESAM-projektet för kartor och ritningar inom Riksarkivet, 
http://www.ra.se/nad/1997_1.htm
86 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr 121-3599-95, Rapport från projektet Kammarens 
arkiv före 1630 (delprojekt ett) 1998-09-11 s. 2 
87 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr 121-1040-96, Rapport från projektet Enskilda 
arkiv i Riksarkivets och landsarkivens bestånd 1997-09-12 s. 2 
88 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr 121-3599-95, Rapport från projektet Datorisering 
av upphörda kommuners arkivförteckningar 1996-09-11 s. 2 
89 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr 121-3599-95, Rapport från projektet 
Mönstringsliggare i sjömanshusarkiven 1996-09-09, s. 2 
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den är en jämförelse med föreskrifterna för SESAM-projektet, och dessa gäller 
för de personer som anställts för SESAM-medel, alltså inte för personer som 
fått sin anställning eller utbildning bekostad med andra medel eller för 
arkivinstitutionernas egen personal. Därför har jag undersökt endast de som 
anställts för SESAM-medel. 

Det visar sig att de flesta av dessa så långt det varit möjligt att undersöka 
varit lämpliga utifrån projektföreskrifterna. Många är arbetslösa akademiker, 
någon konservator.90 Den mest kompletta sammanställningen ger vid handen 
att antalet sesamiter inom Arkivverket var 60. Av dessa var mer än hälften, 31, 
verksamma i projektet Kartor och ritningar. 32 sesamiter hade akademisk 
utbildning med museiinriktning och ytterligare 15 annan akademisk utbildning. 
Detta ger en andel akademiskt utbildade på 78,3 %, dvs. något högre än 
genomsnittet både för SESAM-projektet som helhet och arkivsektorn.91 
Kategoriindelningen är standardiserad för hela SESAM-projektet och det går 
inte att få ett klart svar på hur många som hade arkivutbildning. 

5.2.7 SESAM-projektet och arkiven 
De studerande projekten har till övervägande del varit inriktade på registrering. 
Vårdinsatserna har varit tämligen begränsade och begränsade till ett fåtal 
projekt. Att projekten haft denna inriktning ligger helt i linje med 
SESAM-projektets generella utformning. Redan från början, i Musei-
utredningen, hade man som bekant konstaterat att det fanns en eftersläpning i 
såväl vård som registrering. Beräkningarna kom visserligen från museisektorn, 
men det fanns bevisligen ett behov av både vård och registrering också inom 
arkivsektorn. Genomgången av Arkivverkets SESAM-projekt har enligt min 
mening visat att man hade möjlighet att planera och genomföra projekt som 
passade SESAM-mallen på i stort sett alla områden. Sammantaget kan man 
säga att de skillnader som fanns mellan arkivsektorn och museisektorn 
möjligen spelade en viss roll, men att arkiven knappast blev allvarligt lidande 
pga. detta. Det är svårt att se hur projektföreskrifterna skulle ha kunnat göras 
mer "arkivvänliga". Ett projekt av denna art som vänder sig till både arkiv- och 
museisektorn kan knappast ta full hänsyn till båda. I fallet SESAM är det 
uppenbart att utgångspunkten har varit museisektorns problematik, men 
arkivsektorn har visat sig dela denna i så hög grad att projektet varit 
meningsfullt också där. Arkivprojekten har dessutom tillåtits att i hög grad 
                                                 
90 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109 121-3599-95, Rapporter från SESAM-projekt 
91 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:266, dnr. 60-258-99 
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fungera på egna villkor. Därmed inte sagt att ett "Arkiv-SESAM" inte skulle 
kunna vara bättre anpassat till arkivsektorns behov, men jag vill inte spekulera 
i hur ett sådant skulle kunna se ut. 
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6 SESAM-projekten ur tillgängliggörande-
perspektiv 

I detta kapitel jämför jag arkivinstitutionernas verksamhet i de studerade 
SESAM-projekten med de idéer om tillgängliggörande samt de relaterade 
begreppen tillhandahållande, levandegörande och synliggörande som 
presenteras i Karin Åström Ikos artikel I allmänhetens tjänst? 

Åström Iko talar om tre faktorer, kulturarvsuppdraget, den nya tekniken 
och tvånget att motivera verksamheten ur ett nyttoperspektiv, som under 
1990-talet bestämt inriktningen på och utvecklingen av arkivverksamheten. 
Alla tre har varit märkbara i själva SESAM-projektet, som ju var en 
räddningsaktion för kulturarvet, skulle utnyttja modern teknik och delvis 
motiverades utifrån sysselsättningsaspekter. För de studerade 
SESAM-projekten kan konstateras att de alla, med undantag för projektet för 
de enskilda arkiven som mer hade karaktären av ett ordnings- och 
förteckningsprojekt, var inriktade på registrering med modern teknik. 
Dessutom nämns internet som en viktig spridningskanal i flera projekt. 

Däremot talas i projektbeskrivningarna inte särskilt mycket om 
kulturarvsuppdraget. Det nämns uttryckligen i projektbeskrivningen för 
projektet för de enskilda arkiven, men får annars anses vara underförstått.92 Är 
det rimligt att förvänta sig att de enskilda projektansökningarna betonar 
kulturarvsuppdraget när hela SESAM-projektet är en räddningsaktion för 
kulturarvet? Min förförståelse var snarast att man skulle anstränga sig extra 
hårt för att betona kulturarvsaspekten och att ordet kulturarv åtminstone skulle 
förekomma i alla projektbeskrivningar. 

Kanske kommer en del av tanken med kulturarvsuppdraget till uttryck i det 
som man med Karin Åström Ikos ord skulle kunna kalla nyttoaspekten av de 
studerade projekten. Hon definierar som vi har sett tre behov eller 
huvudsakliga motiveringar för tillgängliggörandearbete: 

                                                 
92 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr 121-1040-96, SESAM-ansökan, projektet Enskilda  
arkiv i Riksarkivets och landsarkivens bestånd, bilaga 1 s. 1 
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1. Den akademiska forskningens behov; 

2. den breda allmänheten; 

3. arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska behov. 

Det visar sig att SESAM-projekten motiverades utifrån liknande 
utgångspunkter. Det bör naturligtvis konstateras att samma behov eller 
motiveringar i vid mening styrt också hela SESAM-projektets utformning, men 
det finns trots allt vissa skillnader i utgångspunkter mellan arkiv och museer. 
Alla projekt motiveras utifrån forskningens behov eller utifrån en möjlig 
utveckling av forskningen på det aktuella området eller materialet. Däremot 
finns inte någon tydlig uppdelning i akademisk forskning och annan forskning. 
Den "breda allmänhetens" användande av materialet omtalas i de flesta fall 
också som forskning, exempelvis hembygdsforskning, släktforskning och 
personhistorisk forskning. 

Det är endast för projektet Kartor och ritningar som  sysselsättnings-
aspekten uppges som ett särskilt syfte med projektet.93 Dock anges i varje 
projektansökan vilka anställningar som planeras i projektet, och det förklarar 
kanske varför man i de flesta fall inte särskilt betonat sysselsättningsaspekten. 
Här liksom var fallet med kulturarvsuppdraget hade jag snarast väntat mig att 
sysselsättningsmöjligheterna skulle framhävas. 

Vad är det då som gör projekten till tillgängliggörandeprojekt i 
arkivteoretisk mening? Karin Åström Iko presenterar definitionen 

Tillgängliggörandet omfattar rutiner, tekniker och andra hjälpmedel för att göra arkiven 
åtkomliga på brukarnas villkor.94

Detta innefattar både skapandet av hjälpmedel för att nå fram till och förstå 
innehållet i arkivmaterialet och spridning av arkivhandlingar. 

Projekten har som vi har sett varit inriktade främst på registrering. 
Vårdinsatser har förekommit, men inte i alla projekt. Registreringen har skett 
med modern teknik och kan därför med Åström Ikos terminologi kallas 
digitalisering. Hon urskiljer fyra typer av digitaliseringsprojekt: 

1. Införande av excerpter ur arkivhandlingar i databaser; 

                                                 
93 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr 121-1040-96, SESAM-ansökan, projektet Kartor 
och ritningar i Riksarkivets och landsarkivens bestånd, bilaga 1 s. 2 
94 Åström Iko s. 21 
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2. skanning av arkivmaterial; 

3. utgivning av vetenskapliga publikationer; 

4. presentation av arkivmaterial som introduktion till ett forskningsområde. 

Av dessa fyra har de studerade projekten till övervägande del varit av den 
första typen. Projekten har handlat om att för in vissa uppgifter ur 
arkivmaterialet i databaser. Projektet Arkivinformation i skolan kan möjligen 
sägas vara av den fjärde typen eftersom de registrerade uppgifterna var tänkta 
att distribueras som något slags produkt till skolor, men jag har inte haft 
möjlighet att undersöka vilken utformning denna produkt har fått.95 Min 
slutsats är att arkivinstitutionerna bedrivit vad Åström Iko karaktäriserat som 
traditionellt tillgängliggörandearbete i form av skapande av register fast nu 
med modern teknik. 

Tillgängliggörande handlar som sagt också om spridning, och flera av 
projekten innefattar också detta. Det handlar emellertid i de flesta fall inte om 
spridning av arkivmaterialet i sig, utan om information om arkivmaterialet. 
Möjligen kan folkräkningen i projektet Arkivinformation i skolan ses som 
spridande av arkivmaterial i sig, men de flesta av spridningsinsatserna 
handlade snarare om spridning av viss registrerad information. I projektet 
Mönstringsliggare i sjömanshusarkiven tänkte man sig att sprida sökregistret 
på CD-rom.96 Detsamma gällde projektet Dataregistrering av svenska 
medeltidsbrev.97 För projekten för det kamerala materialet planerades införande 
av de registrerade uppgifterna i den Nationella arkivdatabasen (NAD) både i 
CD-format och på internet.98

Utöver dessa former för tillgängliggörande är det värt att nämna att för 
projektet för det kamerala materialet 1631–1820 nämns också att personalens 
ökade kompetens ökat möjligheterna att göra efterforskningar i materialet. 
Detta kan möjligen ses som en förbisedd aspekt av tillgängliggörandet.99

                                                 
95 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr 121-3599-95, Rapport från projektet 
Arkivinformation i skolan 1996-09-10 s. 3  
96 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr 121-1040-96, PM angående projektet 
Mönstringsliggare i sjömanshusarkiven 1995-09-11 s. 1 
97 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:143, dnr 121-1040-96, Rapport från projektet 
Dataregistrering av svenska medeltidsbrev före 1376 1997-09-04 s. 2 
98 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109, dnr 121-3599-95, Rapport från projektet Kammarens 
arkiv före 1630 (Kameralt material, delprojekt ett) 1998-09-11 s. 2 
99 Riksarkivet, Riksarkivets ämbetsarkiv F1E:109 dnr 121-3599-95, rapport från projektet Det regionala 
skattematerialet 1631–1820 1997-09-12 s. 2 
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Projekten har endast i mindre utsträckning handlat om tillhandahållande 
och levandegörande. Tillhandahållande som det definieras av Åström Iko 
handlar om utlämnande av handlingar och service i forskarsalar och liknande. 
Levandegörande av det aktuella materialet har säkerligen förekommit, men det 
har inte efter vad jag kan bedöma varit en del av SESAM-projekten. 
Utställningar och produkter som inte bekostats av SESAM-medel är svåra att 
inkludera i undersökningen eftersom de i så fall sannolikt genomförts efter det 
att projekten avslutats eller övergått till annan finansiering. 

Synliggörande däremot förekommer i flera projekt. Jag har redan redovisat 
den utåtriktade verksamheten i projekten ovan. En intressant fråga är hur den 
utåtriktade verksamheten påverkades av att projekten var SESAM-projekt. Det 
hade kanske varit rimligt att vänta sig stora inslag av samverkan på detta 
område mellan olika arkivinstitutioner och mellan arkivinstitutioner och 
museer. Det ingår emellertid inte i min undersökning att svara på denna fråga. 

Sammanfattningsvis kan man säga att arkivinstitutionernas verksamhet 
huvudsakligen passar in på den första typen av digitaliseringsprojekt i Åström 
Ikos typologi. I viss mån har också spridning varit aktuellt, men det har handlat 
om spridning av register och inte av arkivmaterialet som sådant. Projekten har 
motiverats huvudsakligen med hänvisning till forskningspotential, och både 
den akademiska forskningen och allmänhetens forskning har betonats. 
Kulturarvet har inte nämnts i någon större utsträckning. Dettas betydelse tycks 
snarast vara underförstådd. 
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10. Sammanfattning 

Denna uppsats har handlat om SESAM-projektet, både generellt och mer 
specifikt om hur det omsattes i praktisk verksamhet inom Arkivverket. Jag har 
arbetat med följande frågeställningar: 

1. Hur växte SESAM-projektet fram? 

2. Hur var SESAM-projektet utformat? 

3. Vilka blev resultaten av projektet? 

4. Vilka projekt fanns vid Riksarkivet och landsarkiven? 

5. Hur förhöll sig de studerade projekten till projektets föreskrifter? 

6. Hur väl utformat var SESAM-projektet för arkivens verksamhet? 

7. Hur förhöll sig projekten till idéer om tillgängliggörande såsom de 
framförs av Karin Åström Iko? 

SESAM-projektet var en produkt av två utredningar. Museiutredningen som 
lade fram sitt betänkande i april 1994 konstaterade att det rådde stor 
eftersläpning av såväl vård som registrering på de statliga museerna. Detta 
föranledde utredningen att presentera ett antal förslag, varav ett var att staten 
borde avsätta medel för en räddningsaktion för kulturarvet. SESAM-utredning-
en tillsattes för att dra upp riktlinjerna för denna räddningsaktion. I rapporten 
SESAM – öppna museisamlingarna presenterades ett antal mål för vad som 
skulle bli resultatet av SESAM-projektet. Projektet skulle bidra till att förändra 
attityderna till föremålssamlingarna, förbättra förutsättningarna för vård och 
förvaring, hämta in eftersläpningen av vård och registrering, öka 
tillgängligheten och överblicken samt ge nyutexaminerade personer 
yrkeserfarenhet. Projektet skulle genomföras med hjälp av modern teknik. Det 
vände sig till både museer och arkiv. Den 20 juli 1995 utfärdades en förordning 
om sysselsättningsåtgärder på kulturområdet i syfte att rädda 
föremålssamlingar vid museer och andra kulturinstitutioner. 
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Totalt fick minst 83 personer anställning för SESAM-medel inom 
arkivsektorn. För arkiven var den huvudsakliga inriktningen på projekten 
registrering och digitalisering. Arkivens arbete med utåtriktad verksamhet 
innefattade många olika sorters verksamhet men det vanligaste var information 
via internet. 

Inom Arkivverket fanns åtta projekt. De handlade alla på ett eller annat sätt 
om registrering. Vårdinsatser genomfördes i tre projekt. Alla projekt utnyttjade 
modern teknik i form av databaser för registreringen. Därigenom blev de också 
digitaliseringsprojekt. Skillnaderna mellan arkivens och museernas 
verkligheter visar sig främst i att de attitydförändringar som efterlystes av 
SESAM-gruppen inte varit märkbara inom Arkivverket samt att arkivens 
registrering har bedrivits utan de kategoriseringar och dataelementkataloger 
som SESAM-gruppen förordade. Den utåtriktade verksamheten har varit svår 
att bedöma eftersom tillgängliga rapporter inte har varit heltäckande. 

Utifrån den terminologi och den teori som Karin Åström Iko presenterar 
kan man konstatera att projekten varit inriktade på tillgängliggörande. Det har 
handlat om digitalisering i form av excerpering av information ur 
arkivhandlingar och införande av denna i databaser. Detta liknar traditionellt 
tillgängliggörande i form av skapande av register fast med modern teknik. 
Tillgängliggörande i form av spridning har också förekommit. Projekten har 
också innefattat synliggörande i form av olika slags utåtriktad verksamhet. 
Projekten har motiverats huvudsakligen utifrån forskningspotential och intresse 
för materialet hos olika grupper. Detta svarar mot det som Åström Iko kallar 
nyttoaspekter av tillgängliggörande. 
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