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Inledning 

När jag började med mitt arbete med utgångspunkt i arkivens roll i samhället och 
arkivpedagogik  trodde jag att  det skulle  vara svårt  med källmaterial, men det 
visade sig att tips på nya artiklar och böcker formligen rasade in under arbetets 
gång.  Ofta  har  artiklarna  och  tipsen  behandlat  arkiv  kontra  skola,  något  som 
visserligen  är  intressant  men  som  mitt  arbete  inte  enbart  skulle  handla  om. 
Startpunkten har jag dock fixerat till arkivlagen 3 § där det står att myndigheters 
arkiv ska bevars och att myndigheters arkiv är en del av kulturarvet1 men hur ser 
arbetet ut på arkiven runt om i Sverige? Arkiven är en del av kulturarvet vilket 
borde innebära att arkiven blir tillgängliga för allmänheten. Man kan fråga sig hur 
väl arkivens tillgänglighet är känd. I mitt  arbete har jag undersökt några av de 
arkiv som är kopplade till  myndigheter för att  se hur arkivarierna arbetar med 
uppdraget att levandegöra arkivet, som min kontakt  på Sollentuna kommunarkiv 
beskriver det.2

Arkiv  verkar  vara  intressantare  än  någonsin.  Överallt  finns  kopplingar  till 
arkiv, främst genom släktforskning. Ämnet finns med i tv-program, tidningar och 
på webbsidor. Bara genom att få ett papper med min släktings namn och yrke har 
arkivet levandegjort min historia. Man kan fråga sig om det är det allt som krävs 
eller om arkivarier runtom i landet kan bli mer tränade på att ta emot alla sorts 
besökare,  inte  bara  från  skolor,  där  hjälp  att  förmedla  historien  ingår.  Att 
släktforska kan sägas vara ett slags historiebruk (ett begrepp jag återkommer till 
teori-avsnittet), hur pass mycket hjälp krävs för att verkligen bruka historien och 
sätta ny information beträffande gamla händelser i ett givande ljus? 

Frågorna och funderingarna från mitt håll har under arbetets gång varit många. 
Därför är det extra roligt att upptäcka hur mycket som faktiskt görs på arkiven i 
Sverige  idag,  det  är  inte  tyst.  Det  finns  ett  sorl från  våra  arkiv,  vilket  jag 
återkommer till senare. 

1  SFS 1990:782, 3 §.
2 Mejlkontakt med Sollentuna kommunarkiv, november 2011. 
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Disposition
Den första delen i uppsatsen förklarar syfte, teori och metod, källmaterial samt 
avgränsning. Dessa avsnitt ska lägga en god grund för fortsatt förståelse av texten. 
Efter metodavsnittet har jag placerat ett avsnitt som presenterar de arkiv som är 
med i undersökningen. Därefter följer själva undersökningen som börjar med en 
kortfattat förklaring av grupperingen av arkivinstitutionerna, något som kan verka 
tjatigt men som jag tror är till fördel eftersom en del av arkivinstutionerna behöver 
vidare  presentation.  Undersökningsdelen  avslutas  med  att  jag  besvarar 
forskningsfrågorna och diskuterar kring mitt syfte. För  tydliggöra svaren har varje 
forskningsfråga  fått  bli  ett  eget  avsnitt  med  egen  rubrik.  Sist  men  inte  minst 
kommer  slutdiskussionen  som  knyter  samman  uppsatsens  resultat.  Uppsatsen 
avslutas med en sammanfattning. 

Syfte och frågeställning 
Mitt syfte med arbetet är att undersöka arkivens roll i samhället. Syftet är stort och 
omfattande  jag  har  därför  valt  att  framför  allt  undersöka  arkivpedagogik. 
Arkivarieyrket har förändrats och de arkivinstutioner jag har tagit kontakt med har 
alla, på ett eller annat sätt, diskussioner kring förmedlandet av kunskap. Men hur 
ser det arkivpedagogiska arbetet ut? Har det förändrats över tid, vem eller vilka 
siktar arkiven in sig på och hur går de arkivpedagogiska situationerna mötena ut? 
Mitt syfte med uppsatsen är således att att undersöka arkivens roll med fokus på 
hur det pedagogiska arbetet ser ut. Mina frågeställningar är därför: 

Vilka aspekter satsar man på i arkivpedagogiken? Nutid eller tillgängliggörande 
av historia? 

Hur resonerar -och handlar man på arkivinstutionerna kring arkivpedagogik och 
tillgängliggörande?

Vilka grupper av arkivanvändare vill man nå? 
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Källmaterial
Mina primära källor är mejlsvar från arkiven samt anteckningar från de intervjuer 
jag har gjort.  Ytterligare primärkällor för min studie är arkivens hemsidor samt 
webbsidan  Folk  i  Rörelse  som  med  arkivpedagogikens  hjälp  berättar  om 
folkrörelsearkiv,  ”ett  digitalt  läromedel  om  folkrörelse  och  demokrati”.3 Som 
primärkälla  har  jag  även  använt  Arkivlagen  och  de  senaste  skollagarna  för 
gymnasium.  På  Skolverkets  hemsida  har  jag  dessutom  använt  mig  av 
kommentarer,  eller  snarare  styrdokument,  skrivna  till  lärare  i  ämnet  historia. 
Dessa styrdokument syftar till  att förklara ord som historiebruk samt ge lärare en 
bättre idé av vad den nya läroplanen verkligen innebär. Riksarkivets riktlinjer för 
barn -och ungdomsverksamhet har också varit användbart i mitt arbete, då det ger 
en inblick i hur Riksarkivet tänker sig att arkiven runtom i landet ska arbeta med 
tillgänglighet. Som jag redan varit inne på är jag väl medveten om att Riksarkivet 
inte har samma inflytande över enskilda arkiv, dock är deras rekommendationer av 
vikt för alla sorts arkiv eftersom det ingår i Riksarkivets uppdrag att även hjälpa 
och vägleda enskilda -och kommunala arkiv. Beträffande Falu kommunarkiv, och 
de stadgar som gäller för arkivet, har jag läst Arkivreglementet som är publicerad 
på Falu kommuns hemsida. 

År 2001 kom Historia på riktigt!: arkivpedagogik i praktiken, skriven av Eva 
Sjögren och Catarina Lundström.4 Boken är  tänkt  som en manual  och konkret 
handledning  med  exempel  på  hur  arkiv  och  skola  kan  arbeta  tillsammans  i 
undervisning. 

Forskningsläge 
Vid undersökning av arkivpedagogik måste man lyfta blicken och även titta på 
museipedagogik och bevarande av kulturarv överhuvud taget. Antologin Museer  
och kulturarv,  Lennart Palmqvist och Stefan Bohman (red), handlar till stor del 
om museologi och museivetenskapens nära band till kulturarvsforskning. Boken, 

3 Webbsida, Folk i rörelse.
4 Sjögren, E, Lundström, C. (2001) Historia på riktigt!: arkivpedagogik i praktiken. 
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som  är  en  samling  nyskrivna  uppsatser,  är  tänkta  att  fördjupa  debatten  om 
museologin  som  vetenskap.  Den  text  som  främst  intresserar  mig  är  Stefan 
Bohmans  text  ”Vad  är  museivetenskap,  och  vad  är  kulturarv”.5 Texten är 
visserligen skriven ur  ett  museiperspektiv  men  diskuterar  till  stor  del  även de 
frågor  arkiven arbetar  med  när  det  gäller  kulturarv och vad som ska  bevaras. 
Frågan diskuteras åter i  Kulturarvet, museerna och forskningen: rapport från en  
konferens 13-14 november 1997, Annika Alzen och Magdalena Hillström (red). 
Boken  diskussioner  rör  sig  främst  i  museiområdet  och  dess  relation  till 
kulturarvet. Frågor som vad samlandet, dokumenterandet och kulturpedagogiken 
speglar diskuteras. För min del är det främst två kapitel som intresserar, Svante 
Beckmans  ”Vad vill  staten  med  kulturarvet?”6 samt  Stefan Bohman  ”Historia, 
museer  och  nationalism”.7 I  den  första  artikeln  utgår  diskussionen  från  den 
politiska arenan, med Kulturutredningen från 1995 i centrum. Begreppet kulturarv 
diskuteras  ur  olika  synvinklar,  med  både  definitioner  och  ifrågasättanden.  De 
tillhörande kommentarerna av Keith Wijkander är även dessa intressanta då de 
vrider  och  vänder  på  Beckmans  resonemang.  I  den  senare  artikeln,  ”Historia, 
museer och nationalism”, sammanfattar författaren sin egen bok med samma titel 
från  1997.  Bohman  diskuterar  kritiskt  kring  museers  roll  i  identitetsskapande. 
Efterföljande kommentar av Jean-Francois Battail bidar till ytterligare resonemang 
i ämnet.  

Beträffande begreppet historiebruk och funderingar kring begreppet ifråga har 
har  jag  tittat  närmare  på  Historiebruk  i  Norden,  Föredrag  vid  Nordiska  
Arkivdagarna  i  Uppsala  2006,  Bode  Janzon  och  Reine  Rydén  (red)  där 
inledningskapitlet av Peter Aronsson diskuterar vad historiebruk handlar om, hur 
det har vuxit fram och vad arkiven kan göra i frågan. Begreppet historiebruk är 
relativt  nytt  för  mig,  Karin  Lindvall  diskuterar  begreppet  vidare  i  artikeln 
”Musealisering  idag:  aspekter  på  nutida  historiebruk”8 där  diskussioner  kring 
själva  begreppet  samt  tankegånger  kring  ”förr  och  nu”  främst  intresserar  mig. 
Likaså  har  Kulturarvets  dynamik:  det  institutionaliserade  kulturarvets  
förändringar av Peter Aronsson och Magdalena Hillström varit mig behjälplig vad 
gäller  definition  av  just  historiebruk.  Från historiebruk är  steget  inte  långt  till 
förmedlande,  något  som Karin Åströms beskriver i  sin  artikel  ”Arkivarieyrket: 
från  vårdare  till  förmedlare”.9 Åström diskuterar  hur  rollen  som arkivarie  har 
förändrats  och  hur  förändringen,  från  passivt  till  aktivt,  ställer  nya  krav  på 
arkivarierna men också på besökarna. Carol Collier  Kuhlthau är inne på samma 

5 Bohman, S. (2003) ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”. 
6 Beckman, S. (1999) ”Vad vill staten med kulturarvet?”. 
7 Bohman, S. (1999)  ”Historia, museer och nationalism”. 
8 Lindvall, K. (1999) ”Musealisering idag: aspekter på nutida historiebruk”: 
9 Åström, K. (2002) ”Arkivarieyrket: från vårdare väktare till förmedlare”. 
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ämne  när  hon  i  artikeln  ”Roles  of  Mediators  in  the  Process  of  Information 
Seeking”,10 hämtad  ur Seeking  meaning:  a  process  aproach  to  library  and  
information services,  beskriver rollen av mediators (medlare). Texten behandlar 
skolbibliotekariers  arbete  och  de  verktyg som finns  tillgängliga  i  arbetet  med 
kunskapsförmedling.  Verktygen  ifråga  handlar  om  pedagogik  men  också  hur 
skolelever ser på bibliotekariers roll  beträffande sökhjälp men också i arkivens 
värld är dessa iakttagelser intressanta.  

Några  av  de  teoretiska  diskussionerna  gällande  arkiv  och  deras  funktion 
snubblade  jag  över  via  min  kontakt  med  Landsarkivet  Göteborg.  Eftersom 
utställningen YES BOX/NO BOX till viss del utgick från Wolfgang Ernsts Sorlet  
från  arkiven:  ordning ur  oordning har  jag även läst  dessa texter,  dock främst 
förordet av Thomas Götselius.11 Texterna i nämnda bok behandlar förändringen 
och omställningen från ett  arkiv som dammar till  hur arkiven kommer se ut  i 
framtiden  och  hur  denna  förändring  får  för  konsekvenser.  Grunden  till  dessa 
tankegånger hittas i Jacques Derridas Archive fever,12 vars text jag också tagit del 
av om än i något mindre omfattning än Ernsts. 

För att kunna återknyta till diskussioner om medlare har jag även tagit hjälp 
av Anneli Sundquists avhandling Search Processes, User Behaviour and Archival  
Representational Systems.13 Författaren behandlar återsökning i arkiv och i vilken 
grad  mänskliga  medlare  behövs,  om  de  behövs  alls.  Visserligen  avser 
undersökningen  myndigheter,  men  resultatet  och  diskussionerna  är  intressanta 
även i andra arkivsammanhang.  

Slutligen, för mer allmän inspiration och förståelse för ämnet historia och dess 
värde  har  Samuel  Edquists  studie  En  folklig  historia:  historieskrivning  i  
studieförbund och hembygdsrörelse varit till hjälp.14 Likaså artikeln ”Vanor med 
anor:  historiesyn  och  bildningsvägar  bland  släktforskare  i  senkapitalismens 
Sverige” av samma författare.15 Dessa två texter har framför allt hjälpt mig att hitta 
mitt ämne. 

1 0 Kuhlthau, C C. (1993) ”Roles of Medaiators in the Process of Information Seeking”. 
1 1 Götselius, T. (2008) ”Åter till arkivet”. 
1 2 Derrida, J. (1996) Archive fever. 
1 3 Sundquist, A. (2009) Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems.
1 4 Edquist, S. (2009) En folklig historia: historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse. 
1 5 Edquist, S. (2009) ”Vanor med anor: historiesyn och bildningsvägar bland släktforskare 
  i senkapitalismens Sverige”. 
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Teoretiskt sammanhang  
Som jag redan beskrivit i mitt syfte vill jag undersöka arkivens roll i samhället och 
ämnar därför undersöka hur arkiven resonerar kring ordet arkivpedagogik, vilken 
publik  arkiven  vill  nå  samt  vilka  aspekter  arkiven  satsar  på. I  det  här 
sammanhanget  syftar  ordet  aspekter på  historiska  aspekter,  det  vill  säga  hur 
historien visas. Lindvall diskuterar i sin artikel arkivens roll gällande historia och 
aspekter  på  historia,  något  som nämnda  författare  beskriver  som  historiebruk. 
Historiebruket är det som skapar mening åt sedvänjor, källor, ritualer m.m. via 
uppfattningen av samband mellan nutid och dåtid.16 En viss sorts förväntning av 
vad dåtid innebär skapar en viss sorts hantering av den samma. Sålunda kan även 
mindre historiskt korrekta företeelser bli ett slags kulturarv, exempelvis satsning 
på medeltida besöksland med boken Arn som utgångspunkt. Samtidigt kan andra 
historiska företeelser glömmas bort, helt enkelt för att de inte genererar samma 
förväntning.17 Vad vi än gör med historien, hur vi än ser på den så skapar vi den. 
Man skulle kunna säga att historiebruket återskapar det vi aldrig kan återuppleva, 
det blir en en slags musealiseringsprocess i vardagen i form av nya affärer med 
skyltar  av  äldre  sort  eller  reklam  som  starkt  påminner  om  50-tal.18 Lindvall 
påpekar  att  musealisering  inte  nödvändigtvis  behöver  äga  rum på  museer,  att 
musealiseringen allt mer har flyttats ut ur museér och numera finns överallt. Det 
handlar inte bara om redan nämnda föremål, utan även livsöden, samhällssystem 
och inredning.19 Det är också här kulturarv, identitet och historia flyter ihop. I en 
större  historia  riktar  vi  gärna  in  oss  på  mer  personliga  berättelser,  den  lilla 
historien, där vi gärna vill känna igen oss i någonting allmänmänskligt. Historien 
blir  som  en  berättelse.20 För  arkiven  tydliggörs  dessa  tendenser  genom  en 
förändring i syn på arkivens roll.  I takt med att samhället i stort har blivit mer 
öppet har också arkiven gått från att enbart förteckna, vårda och bevara historiskt 
material avsett för forskare till att  tillgängliggöra arkiven. Arkiven har gått från 
att  passivt tillhandahålla  material  till  att  aktivt tillgängliggöra material,  där det 
passiva tillhandahållandet harmonierar med offentlighetsprincipen medan de mer 
aktiva tillgänglighet är en process där ”informationen görs tillgänglig på mer än 

1 6 Aronsson, P. (2005) ”Ett forskningsfält tar form”, s. 13
1 7 Aronsson, P. (2005) ”Ett forskningsfält tar form”, s. 12
1 8 Lindvall, K. (1999) ”Musealisering idag: aspekter på nutida historiebruk”, s. 149-150
1 9 Lindvall, K. (1999) ”Musealisering idag: aspekter på nutida historiebruk”, s. 150-154
2 0 Lindvall, K. (1999) ”Musealisering idag: aspekter på nutida historiebruk”, s. 161-162
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ett sätt”.21 Då kärnan i arkivyrket är tillhandahållande av information kan man ju 
fråga sig vilka konsekvenser nyss nämnda förändring (från passivt till aktivt arkiv) 
har  för  besökarna  och  förmedlandet  av  kunskap.  Dagens  arkivfrågor  gällande 
tillgänglighet handlar mycket om digital information och sökbarhet via densamma 
men med nämnda fokus ställs automatiskt högre krav på besökarna, användarna. 
Som arkivanvändare måste du känna till olika sökingångar och funktioner för att 
på egen hand kunna hitta det du söker. Att söka efter ämne, som man exempelvis 
kan göra på ett bibliotek, fungerar inte på arkiv. Där bör du som användare vara 
bekant med proveniens och organisation för att hitta information. Kort sagt, när 
fokuseringen på digitaliserad tillgänglighet  medföljer  vissa risker,  nämligen att 
man tappar bort det traditionella arkivarbetet.22 Å andra sidan ska man inte heller 
glömma bort  att  allt  arbete  med arkiv innebär tillgängliggörande.  Traditionella 
uppgifterna  såsom  bevara  och  vårda,  tillsynsarbete  och  tillhandahållandet  av 
arkivmaterial är alla viktig delar av tillgängliggörande för utan det ena kan inte 
heller det andra existera.23 Som sagt, kärnan i arkivyrket är – och har alltid varit – 
bevarandet och tillgängliggörande av information.

Dock  kan  man  fråga  sig  hur,  eller  om,  arkiven  formar  informationen  de 
tillgängliggör. Man ska inte heller  glömma bort  att  en viss syn på information 
kräver en viss syn på arkiv. Från och med 1800-talets syn på historia blir arkiven 
grunden för vetande, vilket kanske är det kända sättet att se på arkiv. Genom att 
söka  i  arkiven  om  dina släktingar  vet  du  vem  du är,  genom att  läsa  om  din 
hembygd  vet  du  hur  din historia  ser  ut.  I  skolans  värld  har  det  precis  blivit 
anbefallt att ”kolla källan”, arkiven ses därmed som en grund för nytt vetande, 
revidering och absolut begynnelse. Men vad börjar egentligen i arkivet?, kan man 
fråga sig. Det går också att se på arkiv som en slutpunkt där material lämnas för 
förvaring, eller varför inte en plats där behovet av minne är det minst viktiga. I så 
fall  går det  att  hävda att  arkivens  minnen och berättelser  i  själva verket  finns 
mellan arkivboxarna, i det utrymme de skapar. I alla händelser är arkivets roll i 
samhället nära sammanfogat med minne och syn på historia.24  

För att återkoppla till tankegångarna kring sökandet på egen hand, i Kuhlthaus 
artikel  beskrivs  hur  skolungdomar  ser  på  bibliotekariernas  roll  i  det  lokala 
skolbiblioteket. Det visar sig ganska snabbt att skolungdomar i den studie som 
artikeln använder sig av ser bibliotekarierna som en sista utväg innan ungdomarna 
hittar  böckerna  de  söker.25 Eftersom  artikeln  avser  bibliotekarier  och 
ungdomsarbete  kan  nämnda  slutsats  verka  ointressant  i  arkivens  värld,  men 

2 1 Åström, K. (2002) ”Arkivarieyrket: från vårdare, väktare till förmedlare”, s. 85
2 2 Åström, K. (2002) ”Arkivarieyrket: från vårdare, väktare till förmedlare”, s. 86-87
2 3 Åström, K. (2002) ”Arkivarieyrket: från vårdare, väktare till förmedlare”, s. 87
2 4 Götselius, T. (2008) ”Åter till arkiven”, s. 10-13
2 5 Kuhlthau, C. (1993) ”Roles of Mediators in the Process of Information Seeking”, s. 129-130
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webbsidor kopplade till  släktforskning är ofta utformade just så att den som är 
intresserad av forskning på olika sätt  inte  ska behöva lämna hemmet.  Sidorna 
lockar mycket riktigt med konceptet: du kan göra det själv.  Sundquist visar i sin 
forskning26 att tekniska hjälpmedel är nog så bra, men inte lika bra som mänsklig 
hjälp,  det  vill  säga  mänskliga  mediators.  Länken  mellan  arkivens  djup  och 
förståelse, att interagera med varandra, försvinner när medlaren inte är mänsklig. 
Risken finns att dataovana arkivbesökare snarare känner sig hämmade av olika 
sorters sökfunktioner. 

Bakgrund arkivpedagogikens framväxt
Till att börja med vill jag beskriva vad en arkivpedagog gör och hur yrkesrollen 
har växt fram för att lättare förstå vad en arkivpedagog  kan  göra. Även om en 
arkivpedagog kan arbeta med alla typer av utåtriktad verksamhet går det inte att 
komma ifrån att arkivpedagogens roll är nära sammankopplad med läroplaner och 
skolans värld. I Historia på riktigt nämns LPO 1994 som vid bokens tillkomst var 
den  nya  läroplanen.27 År  2011  kom  en  uppdaterad  version  av  läroplan  för 
grundskola där man redan under avdelningen Övergripande Mål och Riktlinjer 
kan läsa att varje elev ska ha kunskaper och ”...insikt i det svenska, nordiska och 
västerländska kulturarvet”.28 Även i 2011 års läroplan för gymnasieskolor förklaras 
det att eleverna ska lära sig arbeta med historisk metod, vilket innebär att de ska 
”...ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av av källor...”29 

Trots uppdateringar och förändringar är alltså läroplanerna från 1994 respektive 
2011 väldigt lika i sina beskrivningar av vad grundskolan ska fokusera på ifråga 
om  kultur,  samt  vad  som  ska  ingå  i  ämnet  historia.  Det  är  här  som 
arkivpedagogens roll har växt fram. Den person som tar vid när klasser besöker 
arkiven och läraren tillsammans  med arkivpersonal  ska arbeta pedagogiskt blir 
arkivpedagogen,  en  pedagog  med  arkiv  som  specialitet.  De  tankegångar  och 
grundidéer som Sjögren och Lundström30 tar med i sin undersökning av ämnet från 
mitten av 1990-talet är väldigt lika de idéer som fortfarande används, något jag 
återkommer  till.  Museers  arbete  med  upplevelser  och  pedagogik  har  inspirerat 
arkivpedagogernas  roll,  likaså  andra  länder  runt  om  i  Europa,  framför  allt 

2 6 Sundqvist, A. (2009) Search process, user behaviour and archival representation systems. 
2 7 Sjögren, E/Lundström, C. (2001) Historia på riktigt!: arkivpedagogik i praktiken, s. 90-92
2 8 Läroplan, examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, (2011), s. 10. 
2 9 Läroplan, examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011), s. 66. 
3 0 Sjögren, E/Lundström, C.  (2001) Historia på riktigt!: arkivpedagogik i praktiken
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Storbritannien  och  Tyskland.31 Sjögren  och  Lundström  omnämner  också 
Arkivpedagogiskt Forum32, ett nätverk för arkivpedagoger i syfte att stärka arbetets 
ställning som har hittat sin inspiration i England där liknande organisationer finns. 

Samarbete med skolan har också varit av yttersta vikt för de arkivpedagogiska 
frågorna. Projekt mellan skola och arkiv har gjort att båda parter har fått mersmak. 
Några av de förslag som presenteras av Sjögren/Lundström är arkivväska, där en 
resa bakåt i  tiden blir möjlig genom att  tillhandahålla kopierade dokument och 
andra  hjälpmedel  som  stärker  upplevelsen  och  ökar  intresset.  I  stället  för  att 
skolorna  ska  åbäka  sig  iväg  till  arkiven  kan  arkiven  och  deras  unika 
forskningsmöjlighet  komma till  skolorna via  en resväska.  Symbolen  är  kanske 
uppenbar men ändå värd att påpeka, nämligen hur arkiven möjliggör resor i tid. I 
Östersund, där arkivväskorna introducerades första gången i mitten av 1990-talet, 
arbetade länets arkiv tillsammans med skolorna får att få fram väskor på olika 
teman.  Det finns två grundprinciper  beträffande dokumenten  i  nämnda väskor. 
Den första är att de ska vara så lika originalen som möjligt. Den andra principen 
gäller dokumentens härkomst som ska visas tydligt, det är viktig att alla dokument 
går att  härleda,  information  om arkivbildare och handlingstyp  bör finnas  med. 
Idén är att forskningsprocessen som arkivväskan genererar ska vara så lika en äkta 
forskningsprocess som möjligt. Arkivväskorna är inte tänkta att vara fullfjädrade 
historiska läromedel, de ska snarare vara inspirationskällor och ge inblickar i olika 
typer av företeelser. Från början var väskorna tänkta från grundskolans klass fem 
och uppåt, men det har visat sig att också äldre elever, även vuxenstuderande, har 
funnit väskorna intressanta och givande. Likaså kan lärarstudenter finna idén med 
arkivväskorna intressanta, i  Historia på riktigt! nämns lärarhandledning som ett 
förslag på hur samarbetet mellan arkiv och skola kan se ut.33 

 Ett annat förslag är klassrumsbesök där arkivet helt enkelt kommer till skolan 
för att  undervisa om vad som försiggår på ett  arkiv,  men också diskutera vad 
historia är  och hur den kan tolkas.34 Ny teknik ger dock nya möjligheter, internet 
blir  därför en väg in till  arkiv för de skolor som av någon anledning inte  kan 
besöka arkiv eller få tag på arkivväskor och liknande. Sjögren/Lundström ger även 
på  detta  område  tips,  framför  allt  gällande  webbadresser  och  olika  typer  av 
databaser.35 För att sammanfatta, de exempel Sjögren/Lundgren beskriver visar hur 
nära  skolan  och  arkiven  är  i  fråga  om  utvecklingen  och  tillvägagångssätten 
beträffande arkivpedagogik. Med intresserade lärare blir också arkiven mer framåt 
i dessa frågor, och tvärtom. Även om inte alla arkiv jag har kontaktat är del av 

3 1 Sjögren, E/Lundström, C. (2001) Historia på riktigt!: arkivpedagogik i praktiken. s. 90-95
3 2 Sjögren, E/Lundström, C. (2001) Historia på riktigt!: arkivpedagogik i praktiken. s. 97
3 3 Sjögren, E/Lundström, C. (2001) Historia på riktigt!: arkivpedagogik i praktiken. s. 23-29
3 4 Sjögren, E/Lundström, C. (2001) Historia på riktigt!: arkivpedagogik i praktiken. s. 95-103
3 5 Sjögren, E/Lundström, C.  (2001) Historia på riktigt!: arkivpedagogik i praktiken. s. 132-143
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myndigheter och därmed inte svarar direkt under RA, har RA tagit fram riktlinjer 
för  barn  -och  ungdomsverksamhet.  Riktlinjerna  gäller  åren  2012-2014. 
Strategierna  borde  vara  av  intressant  även  för  andra  typer  av  arkiv,  såsom 
folkrörelse -och näringslivsarkiv. Bland annat föreslår RA att varje landsarkiv ska 
tillsätta  en tjänst för arkivpedagogik,  vidare nämns enklare forskningsuppgifter 
och arkivväskor.36 

Metod 

Med utgångspunkt i arkivlagen,  där det står att myndigheters arkiv är en del av 
nationella kulturarvet, har jag arbetat utifrån tankegångar kring kultur och arkiv, 
hur dessa hör ihop och hur det speglar sig i arkivens verksamhet. Jag har dock inte 
enbart kontaktat myndigheters arkiv, jag har även kontaktat folkrörelsearkiv och 
näringslivsarkiv.  Trots  att  de  två  senare  arkivinstutionerna  inte  faller  under 
arkivlagen behandlar de ju nationellt kulturarv och tillgänglighet, vilket enligt min 
uppfattning innebär att arkivlagens formuleringar passar in på fler arkiv än de som 
enbart tillhör myndigheter.

  För att enklare kunna genomföra undersökningen har jag delat upp  arbetet i 
tre steg, vilka här markeras med siffror och en parentes. 1) Till att börja med har 
jag  delat  upp  arkivinstitutionerna  i  enskilda  och  offentliga  arkiv,  där 
huvudskillnaden är att enskilda arkiv inte regleras av samma lagar som offentliga 
arkiv.  I  mitt  arbete  märks  skillnaden  mellan  enskilda  och  offentliga 
arkivinstutioner särskilt i frågan om tillgängliggörande. Detta eftersom de enskilda 
arkivbildarna själva bestämmer hur tillgängligt materialet  ska vara, till  skillnad 
från offentliga arkivinstutioner där offentlighetsprincipen gäller. 2) I andra steget 
har  jag  delat  upp  arkiven  utifrån  vilken  sorts  arkivinstution  de  är, 
folkrörelsearkiv, landsarkiv, kommunarkiv osv. Vidare presenterar jag respektive 
arkivinstitution  i  mindre  grupper  utifrån  mina  forskarfrågor  och  vad  jag  har 
noterat i min undersökning. 3) I steg tre besvarar jag sedan de frågor jag ställt och 
jämför  då  skillnader  och  likheter  mellan  arkivinstutionerna.  Nämnda  metod 
förenklar arbetet då en del av arkivinstitutionerna i min undersökning diskuterar 
och arbetar på liknande sätt. Via mitt tillvägagångssätt tycker jag mig komma bort 
från upprepningar och närmare svaren på mina frågor. 

Nedan  följer  en  presentation  av  arkivinstutionerna.  En  del  av 
arkivinstutionerna  arbetar  med  både  enskilda  och  privata  arkiv  eller  har  flera 

3 6 Bilaga till Strategi för Riksarkivets barn -och ungdomsverksamhet 2012-2014
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uppdrag, dessa har jag förklarat närmare. Kyrkoarkiv, som var statliga fram till 
skiljandet mellan kyrka och stat år 2000, behandlas fortfarande som statliga arkiv 
vilket innebär att kyrkoarkiv finns på arkivsinstutioner som tar emot statliga arkiv. 
De arkivinstutioner jag inte har kommenterat arbetar med de uppdrag som är dem 
givna. Grupperingen är landsarkiv, stadsarkiv, kommunarkiv, folkrörelsearkiv och 
näringslivsarkiv. Jag är medveten om att ”stadsarkiv” kan vara problematiskt, en 
del  stadsarkiv  är  också  landsarkiv.  De  arkivinstutioner  jag  har  kontaktat  är 
följande: 

•   Två kommunarkiv; Sollentuna kommunarkiv och Falu kommunarkiv

•  Tre folkrörelsearkiv; Uppsala folkrörelsearkiv,  Dalarnas folkrörelsearkiv och 
nätbaserade Folk i rörelse 

•   Två stadsarkiv; Stockholm stadsarkiv, Malmö stadsarkiv

•   Tre landsarkiv; Uppsala landsarkiv, Landsarkivet Göteborg, Värmlandsarkiv

• Ett näringslivsarkiv; Arkivcentrum i Dalarna, Falun. 

Presentation av arkivinstutionerna 
Under den här rubriker presenteras arkivinstutionerna i undersökningen närmare. 
Måhända känner läsaren redan till vilka arkivinstutioner som gör vad men det kan 
ändå  vara  passande  med  en  liten  påminnelse.  Jag  börjar  med  gruppen 
kommunarkiv. 

Kommunarkiv 
Nedan presenteras kommunarkiven. 

Sollentuna Kommunarkiv
Förutom det kommunala arkivet finns också föreningsarkiv,  företagsarkiv samt 
släkt -och gårdsarkivet Edsberg från Edsbergs säteri. 37

3 7 Sollentuna kommunarkivs hemsida>Det finns i arkivet. 
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Falu Kommunarkiv (Centralarkivet)
Delar  byggnad med  Dalarnas  Folkrörelsearkiv  och Arkivcentrum Dalarna (Tre 
arkiv i huset). 

Folkrörelsearkiv 
Nedan  presenteras  de  två  folkrörelsearkiven  som  ingår  i  undersökningen.  Jag 
börjar med Uppsala folkrörelsearkiv. Folk i rörelse är visserligen ett nätbaserat 
arkiv,  men  materialet  kommer  från  folkrörelsearkiv  och  presenteras  därför 
samtidigt som folkrörelsearkiven. 

Uppsala Folkrörelsearkiv
Uppsala folkrörelsearkiv har en samling som består av handlingar från mer än 
4000 föreningar. I materialet finns också fanor, fotografier, föremål m.m.  38

Dalarnas Folkrörelsearkiv
I Dalarna folkrörelsearkivs samling finns också ett referensbliotek där bland annat 
minnesskrifter,  ideologisk  litteratur,  avhandlingar  och  lokalhistoriska  skrifter 
finns.39 Delar byggnad med Arkivcentrum Dalarna och Falu kommunarkiv (Tre 
arkiv i huset). 

Folk i rörelse 
Webbplats och digital läromedel med Folkrörelsernas arkivförbund som ansvarig 
utgivare i samarbete med Arkiv Gävleborg och Skånes arkivförbund. Webbsidan 
är  särskilt  inriktad  mot  gymnasiet  men  kan  mycket  väl  användas  i  andra 
sammanhang och av privatpersoner.40  Den lanserades 2009 men ska, enligt Skånes 
arkivförbund, uppdateras så fort det finns tid och möjlighet. 41

Stadsarkiv 
Stadsarkiven är lite komplicerade då båda arkivinstutionerna nedan har eller har 
haft landsarkivuppdrag. 

3 8 Uppsala folkrörelsearkivs hemsida>Samlingar. 
3 9 Dalarnas folkrörelsearkivs hemsida>Om arkivet. 
4 0 Folk i rörelses hemsida >Välkommen.
4 1 Mejlsvar Folk i rörelse, februari 2012

16



Stockholms Stadsarkiv 
Stockholms stadsarkiv är kommunal arkivmyndighet samt statligt landsarkiv för 
Stockholms län. I samlingen ingår handlingar från myndigheter, men också från 
enskilda arkiv (föreningsarkiv) och från personarkiv.42 

Malmö Stadsarkiv
På  Malmö  stadsarkiv  finns  material  från  stadens  förvaltning  samt  statliga 
myndigheter verksamma i Malmö. Dessutom finns en stor samling enskilda arkiv, 
företagsarkiv, släktföreningsarkiv och företagsarkiv.43 

Malmö stadsarkiv har haft landsarkivuppdrag.  

Landsarkiv 
Här  ingår  alltså  tre  arkivinstutioner.  Värt  att  notera  i  sammanhanget  är  att 
kyrkoarkiven  från  respektive  distrikt  finns  på  landsarkiven  eftersom  svenska 
kyrkan var statskyrka fram till år 2000. 

Värmlandsarkiv 
Värmlandsarkivs bestånd består av arkivbildare från den statliga, kommunala och 
enskilda sektorn.  Här finns alltså,  förutom de statliga och kommunala arkiven, 
också föreningsarkiv och näringslivsarkiv.44

Värmlandsarkiv har också uppdrag som landsarkiv. 

Landsarkivet Uppsala
Landsarkivet  Uppsala,  som kan förkortas  ULA, tar  emot  material  från statliga 
myndigheter i Uppsala, Södermalanands, Örebro och Västmanlands län.45 

4 2 Stockholm stadsarkivs hemsida>Använd arkiven. 
4 3 Malmö stads hemsida>Kultur & nöje>Arkiv och historia>Om stadsarkivet. 
4 4 Värmlandsarkivs hemsida>Praktiska upplysningar>Om Värmlandsarkiv. 
4 5 Riksarkivets hemsida>Landsarkivet i Uppsala>Våra arkivbestånd. 
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Landsarkivet Göteborg
Landsarkivet Göteborg kallas också för Arkivgatan 9. Arkivinstutionen, som tar 
emot  material  från  Västra  Götalands  län,  förvarar  statliga  arkiv,  där  även 
kyrkoarkiv ingår, privata arkiv och företagsarkiv. 46

Näringslivsarkiv 
Nedan presenteras näringslivsarkivet som ingår i undersökningen. 

Arkivcentrum i Dalarna
Näringslivsarkiv  med  STORA Ensos material  som grund,  men  som nu kan ta 
emot  andra företags  arkiv.47 Delar  byggnad med Dalarnas Folkrörelsearkiv och 
Falu Kommunarkiv (Tre arkiv i huset). 

De arkiv jag har besökt är Arkivcentrum i Dalarna, Falu Kommunarkiv, Dalarnas 
folkrörelsearkiv,  Uppsalas  folkrörelsearkiv  och  Landsarkivet  Göteborg.  Under 
besöken har jag ställt frågor utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor men jag 
har också gjort observationer. Jag har tittat på hur arkivets miljö ser ut, vilken typ 
av  information  som visas  för  besökarna  redan innan de  når  forskningssal  och 
arkivarie, vad arkivet ifråga vill ”puffa” för. Nämnda observationer faller in under 
forskningsfråga nr. 1, vilket innebär att jag observerar olika aspekter och hur de 
framställs. Min tanke är att sätta mig in i hur en besökare utan ABM-utbildning 
upplever det denne möts av. När det gäller arkivens hemsidor har jag inte ställt 
några frågor till  de som bär ansvaret  för sidornas upplägg, tyngdpunkten har i 
stället  legat  på  egna  observationer  med  syfte  och  forskningsfrågor  som 
utgångspunkt. Dock har jag kontaktat Folk i Rörelse för att undersöka om sidan 
uppdaterats eller ej, mer om detta i själva undersökningen. En del av hemsidorna 
är väldigt omfattande med material från RA och exempel från andra arkiv, jag har 
då valt att fokusera på de frågor jag främst vill besvara. I den inledande kontakten 
har jag utgått från framför allt ett tema; besöken, hur de ser ut och om det finns 
några riktlinjer kring varje besök. Som jag redan varit inne på har jag undersökt de 
arkiv jag besökt mer noggrant via besök och intervjuer. Jag har gjort intervjuerna 
utifrån det kvalitativa sättet att arbeta med halvstrukturerad intervjuteknik. Där har 
4 6 Riksarkivets hemsida>Använda arkiven>Vad finns i arkiven?>Göteborg.
4 7 Arkivcentrum i Dalarnas hemsida>Om oss>Vårt arkivbestånd. 
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jag inte ställt specifika frågor utan i stället utgått från teman kopplade till  mitt  
syfte. Det vill säga, vilka aspekter det satsas på, vilken publik arkivet söker och 
hur arkivet ifråga resonerar kring tillgängliggörande. Detta har resulterat i mer fritt 
berättande  och  fylligare  information  som  gör  det  lättare  för  mig  att  förstå 
informanternas  egen  livsvärld  och  sätt  att  se  på  det  arbete  som  utförs. 48 Min 
riktlinje i undersökningarna har varit  kulturanalys. Metoden passar mig eftersom 
det handlar om att läsa av koder och föreställningar som människor delar på ett 
mer  eller  mindre  omedvetet  plan  i  kommunikation  och  socialt  handlande. 
Begreppet kulturanalys är brett och avser även erfarenheter och känslouttryck.49  

Då  min  studie  utgår  från  arkivarier  som  arbetar  med  att  på  något  sätt 
tillgängliggöra arkivets material är det intressant att undersöka arkivariernas sätt 
att arbeta med besök, vad som enligt deras mening är viktigt att lyfta fram samt 
hur  besökare  ska  bli  intresserade  av  att  närma  sig  arkiv.  Emedan  den  större 
utgångspunkten för mitt  syfte är arkivens roll  i  samhället,  en fråga som kräver 
specifikation för att inte bli för stor och därmed omöjlig att svara på, kan jag via 
mer specifika frågor undersöka hur arkiven skolas in i folks medvetande, om de 
alls  gör det.50 Jag har därför valt att fråga de arkivarier jag har intervjuat vilka 
typer av besökare som kommer (har inte ämnet dykt upp har jag frågat specifikt), 
tittat närmare på riktlinjer från Riksarkivet samt riktlinjer och beslut i läroplaner. 
Dessa avser att berätta hur det ska eller bör se ut, genom att jämföra ska och bör 
med arkivariernas svar har jag nått resultat. Den senaste läroplanen för gymnasiet 
är av intressant för mitt arbete eftersom den  uppmanar eleverna att läsa historia 
hämtat från olika källor. 51 Hur ska arkiven möta dessa krav, kan man fråga sig. I 
den frågan har jag hjälp av mitt källmaterial. 52

Problemet med delar av mitt  källmaterial,  främst  Historia på riktigt!, är att 
arkiven framställs  som fast  i  tankegången att  arkivbesökare alltid  måste  ha ett 
specifikt  syfte  och  att  arkivpersonalen  måste  känna  till  detta  på  förhand. 
Visserligen är bevarandeperspektivet viktigt att ha i åtanke, likaså sekretess, men 
samtidigt  framställs  arkiven  som  något  nervösa  beträffande  pedagogik  och 
tillgängliggörande. Med detta i åtanke är det extra intressant att höra hur arkiven i 
min undersökning resonerar kring arkivpedagogik och tillgängliggörande.

 

4 8 Kvale, S/Brinkman, S.  (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun,  s. 43
4 9 Ehn, B/Löfgren, O.  (2001) Kulturanalyser, s. 9
5 0 Ehn, B/Löfgren, O. (2001) Kulturanalyser, s. 9 
5 1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 66
5 2 Se tidigare text
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Avgränsning 

Även om ämnet för min uppsats är ganska väl avgränsat går det att blomma ut i 
olika  riktningar  beträffande  kulturpedagogik.  Inom  nämnda  sfär  ingår 
arkivpedagogik men också pedagogiska arbeten på såväl museum som bibliotek. 
Jag har valt att inte undersöka dessa grenar, då det blir för omfattande för min 
studie. Vidare hade jag även kunnat inkludera skolors arbete gentemot arkiv i min 
undersökning,  men  eftersom  jag  ville  undersöka  arkivens  arbetsmetoder  och 
synsätt  på  arkivpedagogik  valde  jag att  inte  undersöka skolornas  del  i  arbetet 
närmare. 

      I min jakt på webbsidor som handlar om kulturpedagogik har jag noterat 
hur diskussioner och utbyte förekommer i form av bloggar och sociala forum. I 
mitt  uppsatsarbete hade det givetvis varit  roligt och intressant att följa nämnda 
diskussioner men så som jag nu har utformat syftet väljer jag att i stället att notera 
att de finns och lämna den därhän, för den här gången. Dock har jag tagit med 
Folk i rörelses webbsida, dels beroende på att jag har blivit tipsad om den men 
också för att  den förstärker  folkrörelsearkivens  pedagogiska arbete.  Via Folk i 
rörelse kan skolor komma åt arkivmaterial på ett enklare sätt, via nätet.  

Vid något tillfälle har de arkiv jag kontaktat samarbetat med eller länkat till 
andra institutioner/företag som i sin tur har egna webbsidor. Inte heller dessa har 
jag tagit med då mitt arbete skulle bli allt för stort om jag skulle analysera alla 
dessa. Däremot har jag omnämnt dem i text. Skälet till att jag ändå har undersökt 
Folk i Rörelse är för att webbsidan enbart har material från föreningsarkiv. Jag har 
snarast  sett  webbsidan  som  ett  komplement  i  undersökningen  av 
folkrörelsearkiven. 
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Undersökningen

Kommunarkiven 
Låt oss börja med kommunarkiven.  De båda arkiven har arkivreglementen 

som  utgångspunkt  gemensamt.  Såväl  reglementet  för  Falu  kommun  som 
Sollentuna  kommun  beskriver  att  arkiven  ska  arbeta  för  tillgänglighet  samt 
användning  av  arkivens  handlingar  i  kulturell  verksamhet  och  forskning.  I 
Sollentuna påpekas vikten av att fokusera på ord som tillgängliggöra, kulturarv  
och historia i stället för att komma viftandes med lagparagrafer och kräva det ena 
eller  det  andra. Min kontakt  på  Sollentuna  kommunarkiv  menar  också  att  det 
synsättet  går  hand  i  hand  med  såväl  arkivlagen,  att  arkivet  är  en  del  av  det 
nationella kulturarvet, som med arkivreglementet. Sollentunaborna ska känna till 
arkivet  och  dess  innehåll.  Arkivet  har  ingen anställd  arkivpedagog men  tycks 
jobba hårt med både tillgänglighet och medvetande. Min kontakt påpekade att de 
arbetade med att  levandegöra arkivet via böcker, föredrag och film. På arkivens 
dag är Sollentuna kommunarkiv ett av landets mest besöka arkiv.53  

Beträffande Falu kommunarkiv är läget annorlunda. Skillnaden i arbetet med 
tillgängliggörande  och  kulturarv  blir  tydlig  i  frågan  om  arkivens  dag.  Falu 
kommunarkiv  har  visserligen  flera  intressanta  handlingar,  exempelvis  skisser 
gjorda av Carl  Larsson, men min kontakt  på arkivet  i  Falun menar  att  sådana 
handlingar  inte  skulle  vara  av  intresse  för  besökarna  och  att  utställningar  hör 
hemma  på  museer.  Falu  kommunarkiv  blir  i  jämförelse  med  alla  andra  arkiv 
slutstation snarare än en möjlighet för vidare forskning, min kontakt säger också 
att  att  de handlingar som främst  efterfrågas är betyg. Det vill  säga, handlingar 
hämtas inte ut för att  bidra till  någon ny forskning eller  uppgift,  de hämtas ut 
därför  att  de  krävs  i  en  ansökan.  Eventuellt  har  inställningen  på  Falu 
kommunarkiv  med  ekonomiska  möjligheter  att  göra,  eller  snarare  bristen  på 

5 3 Mejlkontakt med Sollentuna kommunarkiv, november 2011
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ekonomiska  möjligheter.  Å  andra  sidan  vittnar  också  inställningen  om  hur 
kommunen ser på sitt arkiv. Arkivarbetet prioriteras inte, varken från kommunen 
eller från arkivariernas sida. 

Sollentuna  kommunarkivs  webbsida  är  en  del  av  Sollentuna  kommuns 
webbsida, www.sollentuna.se, men har trots detta en tydlig känsla och karaktär av 
egen hemsida.  Sidan erbjuder information beträffande arkivets uppdrag, som ju 
också min kontakt nämner i sitt mejlsvar, nämligen att värna om kulturarvet och 
att tillgängliggöra. Information såsom att det är gratis att besöka arkivet samt vilka 
tider det är öppet och vad man som besökare bör veta inför ett besök är därför det 
första  som syns  när  man  besöker  webbplatsen.  Webbsidan  erbjuder  fördjupad 
information  vad  man  som  besökare  kan  få  hjälp  med  i  arkivet,  såsom 
uppsatsämnen,  samt  vad  man  kan  ta  del  av  i  arkivet,  exempelvis  bilder  och 
husförhörslängder. 

      Sidan är lättnavigerad då den erbjuder en meny till vänster där man som 
besökare lotsas fram genom olika val:  Det finns i arkivet, Bildarkiv, Att besöka  
arkivet,  Att  lämna  handlingar,  Arkivets  skrifter,  Arkivens  dag,  Visningar  och  
studiebesök, Guldkorn ur arkivet. Som besökare är det lätt att förstå vad de olika 
valen syftar på och bidrar ytterligare till tillgängliggörandet av arkivet. Några av 
de ovan presenterade valen i menyn kräver extra information såsom pdf-filer eller 
länk till ny webbsida, kommunarkivet har sett till att alla länkar som kan tänkas 
vara viktiga finns under respektive val. Ett exempel på länkning är bildarkivet, 
vars material till stor del ligger ute på nätet. Under valet Bildarkiv hittar besökare 
enkelt  länken  som  tar  dem  vidare  till  www.sollentunabilder.se  där  vidare 
information beträffande bilderna finns. Besökarna uppmanas dessutom att bidra 
med nya bilder, antingen via utlåning eller genom att ge bort bilder till arkivet, 
samtidigt som man kan bläddra igenom fleratlet av de bilder som redan finns i 
databasen.  

Jag har ju redan nämnt hur arbetet på Falu kommunarkiv ser ut och att arkivet 
snarast blir en slutstation än en möjlighet till vidare forskning. Dessvärre hittar jag 
samma inställning också på webben. Falu kommuns arkiv har två webbsidor i 
anknytning till  arkivet.  Dels den webbsida som finns under samma adress som 
hela Falu kommun, www.falun.se, deras egentliga hemsida. Dels den i webbsida 
som  finns  i  anknytning  till  de  övriga  två  arkiven  ”Tre  arkiv  i  huset”, 
www.arkivcentrumdalarna.se.  På webbplatsen  för  hela  Falu  kommun finns  två 
val/avdelningar med information beträffande arkivverksamheten.  Den ena finns 
under  fliken  Stadskansli,  låt  oss  börja  med den.  Informationen som ges  är  att 
kommunens centralarkiv, vilket kommunarkivet ibland kallas, har till uppgift att 
slutarkivera material men också att göra upp arkivbildningsplaner för styrelser och 
nämnder samt att snabbt kunna hämta ut handlingar för olika forskningsprojekt. 
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Vidare ges information  om gallring och exempel  på vilka  handlingar som ska 
gallras. 

      Den andra avdelningen gällande arkiv hittas under fliken Om Falun. Där 
står det i princip samma sak som jag redan nämnt med tillägget att diariet också 
går  att  nå  via  webben.54 Tvärtemot  vad  arkivreglementet  beskriver  nämns 
ingenting  om  tillgänglighet  och  ”användning  i  kulturell  verksamhet  och 
forskning”.55 Via  ”Tre  arkiv  i  huset”,  www.arkivcentrumdalarana.se,  förklaras 
tillgänglighet genom begrepp som  lagstadgad  och  kommunallag.  Presentationen 
skickar  också  besökaren  vidare  till  ett  av  de  styrdokument  som  reglerar 
verksamheten  (riksarkivets  webbsida gällande styrdokument),  dock finns  ingen 
länk till  arkivreglementet. Återigen blir det tydligt hur Falu kommun lägger sin 
tyngdpunkt  på  slutarkivera  och  måste  förvaras  i  stället  för,  som  Sollentuna 
kommunarkiv, tillgängliga för dig och bidra!. Jag återkommer till skillnader och 
likheter längre fram. 

Folkrörelsearkiven 

Uppsala Folkrörelsearkiv
Tillsammans med stadsarkivet kallas folkrörelsearkivet i  Uppsala för  Arkiven i  
Sandbacken.  Namnet Sandbacken kan tyckas lite märkligt, men åsyftar kvarteret 
där arkiven är belägna som heter Sandbacken. Arkiven har valt att använda sig av 
namnet som en påminnelse om+++ det förflutna och en möjlighet att återknyta till 
Uppsalas historia och kulturarv. 

Vid ingången visas information om kommande utställningar och exempel på 
arkivmaterial som hör ihop med dessa, såsom äldre foton. Vid mitt besök puffade 
arkivet  extra  för  utställningen  om idrott  i  samarbete  med  och  på  uppdrag  av 
Upplands  idrottsförbund. Väl  inne  i  hallen  presenterar  de  båda  arkiven  sitt 
material, sådant som är känt men som många antagligen inte vet så mycket om. 
Det  finns  en  knappsamling  som  visar  knappar  från  olika  föreningar  och 

5 4 Diariet är beläget på en annan geografisk plats än själva centralarkivet 
5 5 Arkivreglemente, Falu kommun, s. 1 § 3
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företeelser,  exempelvis  Majblommans  ursprung,  Kamratföreningen  Ugglorna, 
Lottakåren Uppsala, Kvinnor för fred, nykterhetsförbund samt ja -och nejknappar 
till  EU.  I  anslutning  till  de  olika  knapparna  och  bordsfanorna  (som  också 
presenteras) finns information tänkt att ge besökaren mersmak. 

Arkivet  har  stor  utåtriktad  verksamhet  och  arbetar  ofta  med  enkla  men 
effektiva medel. Så fort arkivet är med i olika typer av sammanhang, på bibliotek, 
museer osv, har de med sig pappersinformation som delas ut till besökarna. Vidare 
kontaktar arkivet alla skolor i området med gymnasial utbildning och bjuder in 
dem till arkivet. Lärare som har besökt arkivet en gång kommer ofta tillbaka flera 
år i rad, vilket innebär att de kontakter som en gång skapats hålls intakta. När en 
klass kommer på besök till arkivet brukar man börja med en genomgång som är 
väldigt  grundläggande. Eftersom  en  del  av  eleverna  inte  har  reflekterat  kring 
begreppet  arkiv  eller  ens  vet  att  de  finns  brukar  genomgången  börja  med  att 
klargöra vad ett arkiv sysslar med. Frågor som ”vad är det för skillnad på arkiv 
och bibliotek?” diskuteras. Arkivet vill  framhäva att  materialet  som sparas hos 
dem  inte  enbart  är  gamla  papper  utan  faktiskt  speglar  samhället,  att 
folkrörelsearkivets material visar vad människor genom tiderna har gjort med sin 
fritid. Eleverna får också titta på material som inte har förvarats i arkivmiljö, dvs 
skadade papper (mögel, papper som har förlorat färg i plastfickor osv) och olika 
typer  av  mediabärare,  såsom  disketter  och  cd-skivor.  Materialet  är  tänkt  att 
exemplifiera några av de problem som arkivvärlden står inför, såsom hållbarhet 
och  bevarande.  Vidare  ges  visning  av  själva  arkivlokalerna,  sådant  som  har 
diskuterats och förklarats  på genomgången kan då diskuteras vidare. Efter detta 
delas klassen upp i grupper om tre till fyra personer där varje grupp får uppgifter 
som ska lösas och svaren finns i arkivmaterialet. Varje grupp får en lapp med eget 
arkiv, exempelvis Börje Blåbandsförening, där ges en kort historisk bakgrund till 
materialet  samt  förhållningsorder  (”unika  handlingar,  var  försiktig!”)  och 
forskarfrågor.  Frågorna  har  olika  teman,  i  nämnda  förening  handlar  det  om 
föreningens syfte, föreningens bildande, föreningens medlemmar.    

Att  det  rör  sig  om  just  forskarfrågor  återknyter  till  den  inledande 
grundläggande genomgången, där tanken är att få klassen tänka till gällande arkiv 
och arkivens roll i samhället. Studiebesöket är också tänkt att visa ungdomarna 
möjligheterna med ett  arkiv. I mejlkontakt med lärare brukar folkrörelsearkivet 
peka på möjligheterna med arkiv och det  faktum att  högre studier  ofta  kräver 
besök på arkiv, det är därför bra att bekanta sig med funktionerna tidigt. Hösten 
2011 var det  fem gymnasieskolor som besökte folkrörelsearkivet. 

Förutom  satsningen  på  gymnasium,  arbetar  också  arkivet  aktivt  med  de 
föreningar  som  är  arkivbildare  hos  folkrörelsearkivet.  Temakvällar  med 
pensionärsföreningar som får möjlighet att gräva djupare i sina egna arkiv är ett 
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exempel på sådan verksamhet. Vidare organiserar folkrörelsearkivet kurser. Det 
som kommer dit är knappast nya grupper av besökare utan snarare personer som 
redan är intresserade och någorlunda känner till  folkrörelsearkivets verksamhet. 
Den  enda  kursen  som  kostar  något  är  Arkivkursen.  Den  kostar  100  kr  per 
deltagare och den brukar bli fulltecknad, det vill säga 20 personer per kurs. De 
övriga kurserna som erbjuds är mer riktade mot de föreningar som förvarar sitt 
material hos föreningsarkivet och handlar om konsten att skriva föreningshistoria 
och arkivvård för föreningslivet. Dessa kurser är gratis och de brukar också vara 
fulltecknade, folkrörelsearkivet får till och med säga nej till deltagare. 

Arkivet arbetar också med öppna visningar som arrangeras två gånger per år. 
Visningarna är helt gratis och inbegriper en ca 30 minuter lång film från arkivet. 
Nytt  för  våren  2012  är  att  arkivet  satsar  på  barnvisningar.  Exakt  hur 
barnvisningen  skulle  se  ut  var  inte  klart  när  jag  besökte  arkivet  men  en 
arbetsgrupp var  i  februari  2012 tillsatt  för att  staka ut  riktlinjer  för visningen. 
Grundidén är att barnen ska få gå på skattjakt i arkivet. På arkivets hemsida finns 
datum för barnvisningen däremot inte någon information beträffande upplägget. 

Beträffande Uppsala folkrörelsearkivs hemsida  så erbjuder den till  stor del 
samma information som min kontakt vid arkivet och jag diskuterade. Även på 
hemsidan läggs fokus på skolbesök och det faktum att besöken är kostnadsfria. 
Flikarna på hemsidan avser  Medlemskap, Samlingar,  Publikationer,  Sök arkiv,  
Länkar. Under flikarna Samlingar och Sök arkiv visas ett urval av materialet samt 
beskrivning av arkivbildare, dock går det inte att faktiskt titta på en inscannad 
handling och liknande. 

Dalarnas folkrörelsearkiv 
Den stora satsningen hos Dalarnas folkrörelsearkiv är att göra fanor tillgängliga 
via nätet. Min uppfattning är att det finns många goda idéer såsom samarbeten 
med  världsarvspedagog,  utställningar  m.m,  det  som  är  svårt  är  pengar  och 
beslutsvägarna verkar  tröga.  Högskolan  Dalarna har  besökt  arkivet,  något  som 
historiekursen  brukar  göra,  men  under  läsåret  2011  blev  det  besöket  inställt 
eftersom så många studenter läser på distans numera. För att få finansiärer är det 
samtidigt viktigt att visa att de faktiskt gör något. När arrangemang där Dalarnas 
folkrörelsearkiv ingår är det därför extra viktigt  att  synas i media eftersom det 
ökar intresset för arkivet. Exempel på arrangemang är när Ebba Witt Brattström 
besökte Falun hösten 2011 för att prata om kvinnlig rösträtt. Där ingick inte bara 
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Dalarnas folkrörelsearkiv utan också Arkivcentrum Dalarna, som jag återkommer 
till senare.  

Hemsidan är under uppbyggnad56 och när den står klar ska digitala bilder på 
alla 326 fanor som finns i arkivets material vara tillgängliga via nätet. Förutom att 
kunna se på bilderna ska också besökarna av hemsidan kunna läsa information om 
själva fanan samt den rörelse som fanan tillhör. Bilderna på fanorna ska inte bara 
tilltala dem som är intresserad av föreningsliv i största allmänhet utan är även 
tänkt att  fungera som material  för skolor och studenter med olika inriktningar, 
exempelvis konstvetenskap. Materialet  som folkrörelsearkivet Dalarna har i sitt 
magasin är en viktig del av historien och  demokratiseringsprocesserna med olika 
typer  av  föreningar  som  har  kämpat  för  förändringar  i  samhället  och  dylikt. 
Genom viss åtkomst  av arkivets  material  kan detta  tydliggöras i  undervisning. 
Digitaliseringsprocesser är dock dyrt och Dalarnas folkrörelsearkiv har dessvärre 
inte råd att genomföra digitalisering av hela sitt material, arkivet har drygt 3000 
arkivbildare. Däremot ska alla arkivförteckningarna läggas ut så att den som är 
intresserad kan söka i dessa och sedan kontakta arkivet för att få se materialet. 
Idéer råder det ingen brist på men problemet, som för så många arkiv, är resurser. 
Tanken är att hela tiden tillgängliggöra materialet och få folk i närliggande trakter 
att hitta dit. 

Folk i rörelse 
Som  jag  redan  nämnt  är  Folk  i  rörelse,  www.folkirorelse.se  ett  webbaserat 
läromedel,  för både skolor och privatpersoner,  som tillgängliggör arkivmaterial 
från folkrörelsearkiv. Ledorden är, precis som hos Uppsala folkrörelsearkiv och 
Dalarnas folkrörelsearkiv, folkrörelser och demokrati. 

Så som många andra webbsidor  i  min  undersökning arbetar  Folk i  rörelse 
utifrån teman, Politiska rörelser, Nykterhetsrörelsen, Arbetarrörelsen, Väckelsen  
och  Människorna.  Under varje tema finns sedan några exempel. Ett exempel på 
vad lärare och privatpersoner kan hitta är Politiska rörelser – Kvinnan i politiken  
där  såväl  dokument  från  tidningar  som  protokoll  finns  tillgängliga.  Sidan 
presenterar dokumenten med en kort introduktion samt några frågor de besökande 
kan  ha  i  åtanke  när  de  läser  materialet,  såsom  hur  diskussionerna  såg  ut 
beträffande kvinnlig rösträtt, vilka attityder  fanns gentemot män och kvinnor, om 
kvinnor ansågs ha särskilda egenskaper som gjorde dem mer eller mindre lämpliga 
att delta i politiska processer, och känns huruvida dåtidens idéer känns igen idag. 
5 6 Augusti 2012. Under hösten 2012 har dock hemsidan förändrats. 
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Vad jag kan se presenteras alla teman och allt arkivmaterial på likartat sätt; kort 
introduktion och sedan tankar att fundera kring vid genomläsning av materialet. 
Ett annat intressant exempel ur den digitala samlingen är temat Människorna, där 
helt  vanliga  personer  som var  aktiva  inom olika  rörelser  presenteras  närmare. 
Demokratiseringsprocessen blir återigen tydlig, då som nu kan samhället påverkas 
av enskilda individer. 

Vidare  är  Folk  i  rörelse  mycket  tydlig  med  från  vilket  folkrörelsearkiv 
materialet är hämtat, exempelvis finns en fana från Dalarnas folkrörelsearkiv med 
under  menyvalet  Tips  och  exempel.   Nämnda  val  gör  precis  vad  den  säger, 
nämligen ger tips på hur man kan närma sig ett dokument, vad man bör tänka på 
och det faktum att även om ett enskilt dokument inte alltid besvarar de frågor som 
fanns från början så väcker det sannolikt ännu fler. Något som i sin tur givetvis 
bäddar  för  mer  kontakt  med  arkivinstutioner.  Tips  och  exempel  listar 
favoritdokument som särskilt påtagligt visar fenomen och tankesätt, bland annat 
via Dalarnas folkrörelsearkivs fana tillhörande Borlänge ungsocialistiska klubb. 
Nämnda menyval diskuterar och exemplifierar också källkritik och tolkning. 

Folk i rörelse har dessutom en interaktiv del av webbsidan, Röster om arkiv  
och skola,  där de skolor och utbildningar som har använt sig av webbsidan kan 
kommentera upplägget.  

Stadsarkiven

Malmö stadsarkiv 
På frågan ”hur kan ett besök hos er se ut?” utgick min kontakt direkt från att jag 
menade  den  arkivpedagogiska  verksamheten.  Kanske  beror  det  på  att  Malmö 
stadsarkiv arbetar uttalat med arkivpedagogik. Vid tiden för min fråga, november 
2011, riktades det arkivpedagogiska arbetet enbart gentemot skola och fritids men 
det är skolorna och fritids som själva kontaktar arkivet. Att fritids finns med är 
intressant, Malmö är det enda arkiv som har nämnt fritids som en egen målgrupp. 
Just under hösten 2011 erbjöds fritidsskolorna att vara arkivdetektiver där gruppen 
i  omgångar  fick  lösa  mysterier  med  hjälp  av  fingeravtryck,  hundskattsedlar, 
porträtt av frigivna fångar och kartor. 

27



De skolor som vill  besöka arkivet kan via hemsidan själva se vilka teman 
arkivet erbjuder för besöken, de teman som finns är  Brott och Straff, Källor på  
arkiven,  Släktforskning,  Administration  och arkiv  samt  Skola förr och nu.  Det 
sistnämnda temat har också en utställning kopplad till  sig.  Dessutom finns en 
specialvisning för lärare och blivande lärare som helt enkelt visa hur arkiven kan 
användas i  skolarbetet.   Vid besöket får klasserna först med en genomgång av 
arkivet och vad som kan finns i ett arkiv, kan det finnas något om de besökande i 
arkivet? Efter det får eleverna läsa handlingar i mindre grupper (både original och 
kopia),  arkivpedagogen hjälper  till  att  läsa,  för  att  sedan diskutera vad de har 
kommit  fram till  i  helgrupp.  Att  det  faktiskt  är  källor  det  rör  sig om påpekas 
också,  vilket  ju  är  precis  vad  den nya  skollagen förespråkar.  Vidare  i  samma 
ämne, att kolla källan, erbjuder också Malmö stadsarkiv arkivväskor för utlåning 
till  skolor. Väskorna delas upp i tre teman,  Sex och preventiv, Emigrantväskan  
samt  Tidernas  stad.  Den  senare  kan  dessutom  kopplas  till  utställningen  med 
samma namn på Malmö Museer. Emigrantväskan kan anpassas utifrån åldern på 
eleverna, väskan är avsedd för antingen klasserna 4-6 eller klasserna 7-9. 

Under  höstterminen  2011  har  arkivet  samarbetat  med  teatergruppen 
PotatoePotatoe57 i en workshop som börjar med föreställningen HISTORIA A och 
en  arkivlektion  som  heter  Var  är  brudarna?. Workshopen  fokuserar  på  de 
personer som syns minst i skolornas undervisning, kvinnorna. På arkivets hemsida 
har arbetet uppmärksammats ytterligare genom avdelningen ”Månadens forskare” 
som i   januari  -och  februari  är  just  några  av  deltagarna  från  workshopen.  På 
hemsidan  förklaras  det  vidare  att  arkivlektionen  utgår  från  fyra  kvinnoöden  i 
Malmö där material  från alla arkiv kan förekomma, exempelvis  polismaterial. 58 

Det finns även särskilt undervisning för blivande lärare där de får introduktion till 
arkiven och sedan en arkivuppgift, eller så utmynnar undervisningen i en uppsats 
som skrivs med hjälp av arkivmaterial. 

Som  jag  nämnde  i  början  kopplade  min  kontaktperson  direkt  till 
arkivpedagogik när jag frågade hur ett besök kunde se ut. Hemsidan vittnar dock 
om att tillgänglighet sätts i fokus även för besökare som inte kommer från någon 
skola. Föredrag ges året runt och det går även bra att boka en visning av arkivet, 
av såväl kända som okända arkiv. 

Malmö  stadsarkivs  hemsida  är  integrerad  med  Malmö  stads  hemsida, 
www.malmo.se, och det är intressant att notera vilken väg besökarna ska gå för att 
hitta till Malmö stadsarkivs sida. Stadsarkivets sida ligger nämligen under ”Kultur 
och nöje” och sedan ”Arkiv och historia”. Malmö stad verkar mena att arkiven är 
ett  av många kulturella  nöjen,  andra alternativ  under samma flik  är  Dans och 
teater, Konst och design, Museer och utställningar, för att nämna några. Menyn 
5 7 Malmö stads webbsida >Kultur & nöje>Arkiv & historia>Månadens forskare.
5 8 Malmö stads webbsida >Kultur & nöje>Arkiv & historia>Månadens forskare.
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på stadsarkivets sida har val som informerar besökaren om arkivets historia, vilka 
arkiv  som finns (se presentation tidigare i min text),  släktforskning,  visningar. I 
menyn finns också sökregister över olika församlingar samt exempel på foto och 
film från Malmö.

Vad  gäller  skolor  och  arkivpedagogik  finns  det,  som jag  redan  beskrivit, 
väldigt  mycket  information  beträffande  undervisning,  utställningar  och  teman. 
Däremot kan skolorna inte aktivt  göra så mycket via hemsidan. De som besöker 
sidan uppmanas i stället att kontakta arkivet. För de besökare som inte kommer 
från skolor eller fritids poängteras det att även om sidan erbjuder en sökfunktion 
och att  vissa handlingar kan ses via internet,  ligger inte alla handlingar ute på 
nätet. 

En extra intressant del av hemsidan är ”Månadens forskare”, där helt vanliga 
besökare/forskare får svara på ett antal frågor som ser ungefär likadana ut från 
månad till  månad (varför  sökte du dig till  arkivet,  har  du hittat  något  särskilt 
intressant, vad planerar du att göra med materialet, fick du svar på dina frågor). 
Presentationen ger en bild av hur frågorna kan variera samt att arkivet erbjuder 
stor bredd när det gäller material. 

Beträffande tillgänglighet går sidan att lyssna på, vilket ju är fördelaktigt ur ett 
handikapperspektiv. 

Stockholm stadsarkiv

Stockholms stadsarkiv får flest besök av släktforskare, en fokusering som ju också 
märks på hemsidan med direktlänk till släktforskarsidor. Andra typer av besök kan 
handla  om historisk  information  om Stockholm,  medborgarinformation  (betyg, 
intyg  och  liknande),  personer  som  behöver  besöka  arkivet  i  sitt  yrke  såsom 
journalister,  historiker,  antikvarier  och  ingenjörer.  Men  också  besökare  som 
studerar och skriver uppsats. Den historiska aspekten är alltså den som är tydligast 
närvarande hos de som besöker, de vill veta mer om sin egen familj. När det gäller 
begreppet besökare har jag noterat att hemsidan, vilken jag återkommer till, talar 
för det mesta direkt till den som läser (den presumtiva besökaren) med personligt 
tilltal  ”Du  bestämmer  och  du  beställer”59 medan  min  kontakt  hänvisar   till 
besökarna som kunder. Spontant tycks det mig som att personligt tilltal vittnar om 
en välkomnande anda där den som besöker blir en gäst, medan en kund är någon 
man hanterar och uppträder professionellt tillsammans med. Huruvida ordvalen är 
rätt eller fel ämnar jag inte gå in på, men jag finner dem intressanta. 

5 9 Stockholms stadsarkivs webbsida>Använd arkiven.
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Vad jag kan se finns det inte någon anställd  arkivpedagog vid Stockholms 
stadsarkiv. Det hindrar givetvis inte att de arbetar gentemot skolor. Intressant i 
sammanhanget  är  att  arkivet  arbetar  med  Stockholmskällan, 
www.stockholmskällan.se.  Via  samordnare  på  Stockholmskällan  kan  skolor  få 
klassrumsbesök som påminner om arbetet med arkivväskor. Min kontakt påpekar 
att det är dåligt med resurser och som jag förstår det bidrar detta till just sådant 
samarbete som Stockholmskällan. Eftersom resurserna är knappa tar inte arkivet 
själv  kontakt  med  skolor,  däremot  är  det  många  skolor  som  hör  av  sig  och 
visningsverksamheten verkar ta tillräckligt med tid som det är. Sålunda är det en 
del  skolor  som besöker arkivet,  där  eleverna får en visning med tre spår  som 
utgångspunkt. Det första spåret är en generell orientering av arkivet, dess funktion, 
allmänna handlingar och offentlighetsprincipen. Min kontakt påpekar att kunskap 
om nämnda begrepp är en förutsättning för att förstå arkivets arbete. Målet med 
genomgången är  att  få eleverna att  förstår  hur  arkivet  är  strukturerat.  Därefter 
följer visning av magasinet med exempel på handlingar samt en liten uppgift att 
arbeta  med.  Arbetsuppgiften  ser  olika  ut  beroende  på  vilken  ålder  eleverna 
befinner sig i.    

Det andra spåret avser mindre grupper med större förkunskapsnivå, antingen 
högskola/universitet  eller  gymnasium.  Då  blir  arkivuppgiften  att  beställa  fram 
handlingar vilket gör att  besöket är betydligt mer improviserat  jämfört  med ett 
besök strukturerat enligt spår 1. 

I  det  tredje  spåret  har  arkivet  förberett  ett  antal  handlingar  som  hänger 
samman där gruppen söker svar på hur handlingarna hänger samman via diarium 
och register. Här är tanken att gruppen ska få ökad förståelse för hur handlingar 
kan  hänga  samman  samt  vilken  typ  av  information  som  finns  i  dem.  Det 
sistnämnda,  tredje  spåret,  används  särskilt  då  studenter  från  Stockholms 
universitets  grundkurs  i  historia  kommer  på  besök.  Universitetsbesöken  är  ett 
samarbete  mellan  Stockholms  stadsarkiv,  andra  arkivinstitutioner  i  Stockholm 
samt Stockholms universitet som har pågått sedan hösten 2010. 

Sammantaget är tanken med de olika spåren att eleverna/studenterna får större 
förståelse för arkivet och dess bestånd om de själva får arbeta med materialet, från 
att passivt lyssna till att aktivt deltaga.  Min kontakt påpekar att de är nöjda med 
resultatet och de som kommer dit via sina studier har mer kunskap när de lämnar 
än när de först kom.

Stockholm stadsarkivs  hemsida  påminner  i  mångt  och  mycket  om Malmö 
stadsarkivs  hemsida.  De övergripande valen på Stockholms stadsarkivs  sida är 
följa  de  Start,  Använda  arkiven,  Beställ,  Stadsarkivet,  Kontakt.  Det  vill  säga, 
hemsidan informerar vad arkiven innehåller, vilka arkiv som finns, hur man går 
till väga för att beställa, vad stadsarkivet egentligen gör (där finns också länkar till 
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pågående utställningar) samt hur man kontaktar arkivet. Även här är handlingar 
bakåt i tiden mest uppmärksammade; Äldre passhandlingar, Medeltida arkiv men 
också Kommunala arkiv idag. Värt att notera är att stadsarkivet är på väg in i e-
arkiv Stockholm och förklarar därför under fliken stadsarkivet vad ett e-arkiv är, 
det finns till och med en ordlista, och vad det har för fördelar. Just det faktum att 
e-arkiv är en fördel är väldigt tydligt skrivet. Också värt att kommentera är det 
faktum att under fliken Använda arkiv – folkbokföring och mantalsskrivning kan 
besökaren  direkt  ta  sig  till  Arkivdigital  vilket  ju  är  en  webbplats  särskilt  för 
släktforskare som använder arkivmaterial, men är inte ett arkiv. Å andra sidan kan 
besökaren ta sig precis lika lätt till såväl SVARS söktjänst som NAD.  

Även om arkivpedagogik och tillgängliggörande inte behöver handla enbart 
om besök av skolor och skolklasser är det ju lätt att ovan nämnda begrepp gör just 
det.  Malmö  stadsarkiv  har,  som jag  redan  beskrivit,  en  hel  avdelning  på  sin 
webbsidan som avser just arbetet med skolor. På Stockholm stadsarkivs webbsida 
finns  ett  menyval,  under  Använda arkiven,   som heter  Skolarkiv.  Skolarkiv är 
väldigt bokstavligt menat och informerar helt enkelt att stadsarkivet också huserar 
vissa  skolarkiv,  i  huvudsak  nedlagda  eller  omorganiserade  skolor.  Menyvalet 
avser alltså inte arbetet med skolor utan arkivmaterial som kommer från skolor. 

Tillgänglighet  på  webbsidan  belyses  inte  bara  genom tydliga  val  (som så 
många webbsidor) och att man kan lyssna på innehållet,  utan också genom det 
faktum att sidan kan läsas på finska. Sidan kan dessutom delvis skifta läge till 
lättläst. Texten handlar då främst om grundläggande information, vad  en handling 
är osv. 

Landsarkiven 

Landsarkivet Göteborg, Arkivgatan 9
Landsarkivet  Göteborg  har  sedan  början  av  2012  flyttat  in  i  nya  lokaler  på 
Arkivgatan  9.  I och med  flytten  ville  arkivet  presentera olika  möjligheter   att 
använda arkiven men också visa hur arkiv och dess användare vanligtvis visas. 
Tillsammans med studenter från HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) 
utarbetades utställningen YES BOX/NO BOX. Studenterna ville tänka in arkivet i 
utställningen och utställningen i arkivet. I arbetet med utställningen utgick de från 
föreläsningar som ledde fram till uppgiften att fokusera på olika sätt att närma sig 
arkiv.  Arkivbegreppet diskuterades också inför utställningen samt landsarkivets 
uppgift  som kulturarvsmyndighet.  Diskussionerna  kring  arkivbegreppet  tog  sin 
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början  med  förordet  till  Wolfgang  Ernsts  Sorlet  från  Arkiven:  Ordning  ur  
oordning  (2008) skrivet  av  Thomas  Götselius.  Poängen med  samarbetet  är  att 
ifrågasätta hur man traditionellt ser på arkivet. Götselius gör Derridas, Foucault 
och Ernsts filosofiska tankegångar mer begripliga, studenterna har tagit fasta på 
textens diskussion kring arkivsjukan, en åkomma som visar sig genom att arkiven 
anses  vara  den  plats  där  alltings  början  kan återfinnas.  Nämnda  syn på  arkiv 
härstammar från 1800-talets vetenskapliga bestämmelser kring ämnet historia. När 
historievetenskapen  blir  fixerad behövs  också  en  plats  där  historiens  ursprung 
finns,  men  är  det  verkligen  så?  Texten  föreslår  snarare  att  arkiven är  alltings 
slutpunkt och att det som sker runtomkring arkiven definierar dess funktion, inte 
bara i samhället utan även dess material. För mig blir då frågan, är det ens rätt att  
levandegöra arkiv eller är det också en felläsning av handlingar? Mycket av det 
som finns i arkivens material finns inte ens att läsa, det står mellan raderna och 
utgör ett tomrum. Tomrummet är det som definierar arkiven, inte handlingar som 
faktiskt finns. Till  viss del handlar användandet av arkiv om fiktion,  du måste 
själv se historien som inte visas. Är det ett korrekt sätt att använda historia?60  

Utställningen är placerad i anslutning till receptionen och kapprummet vilket 
innebär att alla besökare ”måste” se den, olika delar presenteras vid varsin monter. 
Exempelvis  beskrivs arkivariens  roll  på arkivet  genom att  besökaren får lägga 
pussel för att slutligen se vem som gör vad, vad som bör bevaras diskuteras samt 
”vad en arkivlåda kan innehålla” där lådan får berätta utifrån ett jag-perspektiv. 
Även processkartläggning exemplifieras  och minnet  diskuteras  (hur  det  skapas 
och av vem är givetvis i fokus på alla delar). Utställningen visar också hur papper 
förstörs, som i det här fallet är via pappersförstörare och medarbetaren Bödeln. 
Särskilt  intressant  är  delen  där  arkiven  framställs  som  en  mentalpatient  där 
patientens  historia,  ursprung,  föreställningar  samt  diagnos  beskrivs.   Patienten 
lider av extrem rädsla att bli bortglömd och klamrar sig fast vid strån från förr. 
Patienten har en paranoid föreställning om att bli bortglömd. Jag blir tvungen att 
fråga mig: ligger det någonting i det här? Mer traditionell metod att arkivera visas 
också samt kopiatorn ur arkivperspektiv, vilket ger upphov  till frågan ”vad är ett 
original?”.  Även om Landsarkivet Göteborg är mer extremt extremt i fråga om 
utställning  än  de  andra  arkiven  så  finns  det  även  här  vissa  gemensamma 
beröringspunkter. Den enkla, men svåra, frågan: vad är ett original tas även upp av 
bland  annat  Uppsala  Folkrörelsearkiv  och  Malmö  stadsarkiv,  något  jag 
återkommer till. 

 Hemsidan är integrerad med Riksarkivets hemsida vilket gör att de verktyg 
och information som finns till hands inte enbart gäller Landsarkivet Göteborg utan 
även  andra  landsarkiv.  Den  specifika  information  som  gäller  Landsarkivet 

6 0 Götselius, T.  (2008) ”Åter till arkivet”, s. 11-14
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Göteborg tappas bort lite grand, däremot finns det exempel från Göteborg, såsom 
arkivförteckning  över  Sjöfarten  i  Göteborg  och  förändringar  av  Landsarkivens 
lokaler  i  Göteborg.61  Den information  som i  mitt  tycke  är  mest  intressant  är 
Arkivresan. Arkivresan är en liten turné som Landsarkivet Göteborg ger sig ut på i 
Göteborgstrakten  där  syftet  tycks  vara att  visa  att  allt  inte  finns  på  internet.  I 
Lysekil fanns dessa hållpunkter på schemat: ”Lär dig släktforska – så kommer du 
igång”,  ”Det  finns  mer  att  hitta  –  arkiv  från  företag,  föreningar  och 
privatpersoner”, ”Lysekil i  arkiven – exempel från din kommun” samt ”Forska 
vidare -  så fortsätter du”.62 Under dagen besvarar arkivpersonal från landsarkivet 
Göteborg på frågor om arkiv och forskning.  

Värmlandsarkiv 
På  Värmlandsarkiv  finns  det  en  arkivpedagog  anställd  och  arbetet  med 
arkivpedagogik riktas särskilt gentemot skolor. Min kontakt på arkivet förklarar 
hur  Värmlandsarkiv  har  prövat  de  flesta  metoder  inom  arkivpedagogik  och 
påpekar också hur viktigt det är att ha bra kontakter gentemot skolor. Återigen är 
resurser  en  viktigt  aspekt.  Värmlandsarkiv  är  ett  resurscentrum  inom  Region 
Värmland och en del av nätverket ”Kultur i skolan”, genom olika workshops kan 
då arkivet presentera sig och sin verksamhet. Min kontaktperson menar att detta 
arbete  förenklar  kontakten med lärare avsevärt.   Värmlandsarkiv har dessutom 
alltid  varit  i  nära  samarbete  med  länsmuseet,  det  har  handlat  om 
teaterföreställningar  baserade  på  arkivmaterial  men  också  om  tidsresor.  Även 
tidsresorna baseras på olika dokument där arkivet  både tillhandahåller  material 
och  skriver  manus.   Just  vikten  av  att  faktiskt  se  en  plats  är  något  som min 
kontaktperson  framhåller.  Även  om  tidsresorna  inte  behöver  ske  utomhus, 
underlättar det att faktiskt befinna sig på autentisk geografisk plats. 

Min  kontakt  börjar  ofta  arbetet,  eller  ett  projekt,  i  skolorna  med  ett 
förberedande besök i klassrummet. Genom att förbereda eleverna på det här sättet 
kan Värmlandsarkiv koppla den lokala historien till  de handlingar som finns på 
arkivet.  Tanken  är  att  historien  ska  konkretiseras  i  ett  senare  skede.  Min 
kontaktperson  återkommer  flera  gånger  till  hur  arkivpedagogikens  idé  är  att 
levandegöra och få besökare att uppleva den historia som visas. När det gäller att 
konkretisera historia ger min kontaktperson ett bra exempel,  projektet ”Då och 
nu”  som genomfördes  under  2011 i  årskurs  8  och 9.  Det  särskilda  temat  för 

6 1 Ny del av hemsidan, hösten 2012
6 2 September 2012 
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projektet  var Förintelsen,  där eleverna skulle  avsluta  projektet  med ett  besök i 
Auschwitz.  Innan  besöket  fick  eleverna  besöka  en  skola  som  fungerade  som 
beredskapssjukhus i slutat av andra världskriget, en judisk begravningsplats, samt 
den lokala samlingslokal där det svenska nazistpartiet var verksam under 1930-
talet.  Till  varje  besök hade arkivet  plockat  fram dokument  som berättade  vad 
platsen hade använts  till,  fotografier som visade hur  det  såg ut,  affischer  med 
propaganda  m.m.  Upplevelser  och  berikande  av  det  historiska  material  som 
arkiven  besitter  är  något  som  min  kontaktperson  på  Värmlandsarkiv  ständigt 
återkommer till.  Min kontaktperson påpekar också att  det är den egna fantasin 
som sätter gränserna för vad som är möjligt. 

Beträffande Värmlandsarkivs hemsida har jag, på min kontaktpersons inrådan, 
siktat in mig på den nya webbplatsen ”I tid och rum – En resa i tiden”. Visserligen 
har Värmlandsarkiv hemsidan  varmlandsarkiv.regonvarmland.se, den erbjuder i 
mångt  och  mycket  samma  information  som de  övriga  landarkivens  hemsidor. 
Precis som min kontaktperson puffar nämnda sida för den nya webbplatsen ”I tid 
och rum – En resa i tiden”, därför går jag nu över till den. 

Webbplatsen  ”I tid  och rum – en Resa i  tiden”,  www.tidsresan.se kopplar 
samman  tankegångerna  från  den  arkivpedagogiska  undervisning  som 
Värmlandsarkiv har arbetat med, som jag redan nämnt finns även där tidsresor. 
Det påpekas att sidan är gjord speciellt för att ungdomar ska upptäcka historia, 
men sidan erbjuder också hjälp med släktforskning samt fliken ”Karlstad genom 
tiderna” något som i mitt  tycke borde intressera även andra besökare. Dock är 
fokuseringen gentemot skola och ungdomar tydlig. Sidans meny består av valen 
Hem,  Information,  Aktiviteter  och  Välj  tema  här.  Det  är  framför  allt  de  två 
sistnämnda valen som är intressanta ur arkivpedagogisk synpunkt. Sidan erbjuder 
många val, jag presenterar några av dem. Under fliken  Aktiviteter  finns  Bilder  
från  förr,  Stads  -och kulturvandringar,  Projekt,  Lektioner  och klasser.  Projekt 
syftar till att presentera tidigare samarbeten/projektarbeten med skolor. Exempel 
på projekt är ”Staden som klassrum” där tanken är att öka medvetenhet om hus, 
gator och design. Nämnda projekt genomfördes i samarbete med klasser i årskurs 
4-6  men  sidan  vittnar  också  om  att  äldre  studenter  har  samarbetet  med 
Värmlandsarkiv på samma sätt, dock i ett annat projekt. Med de äldre studenterna 
handlade det om Karl XII men tillvägagångssättet är i det samma som med de 
yngre barnen, historien upplevs med hjälp av rundvandringar och iscensättningar.

Under  fliken  Lektioner  och  klasser  finns  färdiga  lektioner  och  övningar 
framtagna  för  barn  och  ungdomar  från  årskurs  fyra  upp  till  gymnasiet.  Varje 
lektion/övning tar en timme och genomförs i arkivets lokaler. Den genomgående 
tanken  är  källkritik  och  lokalhistoria,  klasserna  börjar  med  en  grundläggande 
genomgång i  källkritik  både av  källor  arkivkällor  och källor  från  nätet,  sedan 
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erbjuds en fortsättningslektion. För att återgå till  menyn på sidan, den flik som 
heter Välj tema här presenterar teman som ger skolor möjlighet att använda arkiv 
utan att besöka dem. De teman som presenteras är Världskrigens tid, Fängelseliv, 
Samhälle,  industri  och förändring,  Att  använda historiska  källor  samt  Vill  du 
släktforska.  Alla teman har någon form av fråga eller uppgift kopplat till sig. På 
temat  Fängelseliv  uppmanas läsaren exempelvis att skriva en ung mans historia 
baserat på det material som finns tillgängligt via webben, och på temat Samhälle,  
industri  och förändring  ställs  frågor om mode ”Kan  man spåra förändringar i 
klädseln?”. 63

Uppsala Landsarkiv (ULA) 
På ULA finns ingen arkivpedagog däremot arbetar arkivet med arkivpedagogiska 
frågor. De flesta besökarna är släktforskare men även en hel del hembygdsforkare 
och  akademiska  forskare.  För  att  belysa  ämnet  besökare  vidare  fanns  en 
utställning under hösten 2010 som hette  Forskning på liv och död och visades i 
forskarexpeditionen. Den handlade om vad folk egentligen gör i forskarsalen. I 
september 2012 finns fortfarande presentationen kvar på webbsidan. 

På arkivet finns det en alltid bemannad forskarexpedition där besökarna alltid 
har möjlighet att ställa frågor. De besökare som kommer klarar dock sig själva i 
många avseenden, exempelvis släktforskarna som själva sitter vid datorerna och 
söker efter dokument. Om någon besökare ska ha originalhandlingar måste dessa 
beställas, varav en del av besökarna är väldigt erfarna medan andra behöver mer 
hjälp. Besökare i det här fallet handlar alltså främst om de som besöker arkivet för 
att på något sätt forska. Även om min kontakt inte nämner visningar på frågan om 
besök  och  hur  dessa  kan  se  ut,  så  kan  man  få  visning  av  arkivet.  Enligt 
webbplatsen  är det  dock i  mån av tid  och visningarna är ofta  i  mer  allmänna 
ordalag även om det går att boka med teman, exempelvis hembygd. Visningarna 
är uppdelade i skolvisningar och övriga visningar. Jag återkommer till  ULA på 
webben  men  innan  jag  går  vidare  vill  jag  poängtera  att  ULA också  erbjuder 
föredrag där just släktforskning och forskning kring hembygd nämns samt kurser 
och utbildningar som vänder sig till  statliga myndigheter och behandlar frågor 
som ”vad ska gallras?”, arkivredovisning och förändringar inom arkivområdet.64 
Vidare arbetar arkivet proaktivt via utställningar och publikationer. Detta innebär 
information som belyser frågor/teman utan någon enskild fråga har dykt upp. Min 
kontakt  hänvisar  mig  till  webben  där  information  kring  publikationer  och 

6 3  Tidsresans webbsida > Välj tema här > Samhälle, industri och förändring.
6 4 Riksarkivets webbsida >  Landsarkivet Uppsala > Besök oss.
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vägledningar  finns.  Vägledning är  samlingsnamnet  för  olika  teman  såsom 
Häxprocesser, Bouppteckningar, Domkapitel, Bruksarkiv. 

När jag frågar mer detaljerat om arkivpedagogik och diskussioner kring ämnet 
påpekar min kontakt vikten av att utforma visningar och besök efter de mål och 
behov  som  besökaren  har.  Sålunda  handlar  det  om  att  förstå  vad 
besökaren/besökarna är ute efter och anpassa visningen/informationen efter det.  

I och med att ULAs hemsida är integrerad i Riksarkviets hemsida   påminner 
den  till  stor  del  av  redan  presenterade  landsarkiv.  På  Göteborgs  hemsida 
presenteras  dokument  specifika  för  Göteborg,  på  ULAs  hemsida  presenteras 
”Månadens dokument”, där ett nytt dokument ur ULAs arkiv presenteras som kan 
berätta något särskilt  eller  bara ”...ovanligt vackra”.65 Det som skiljer ULA lite 
grand  från  de  övriga  är  den  högra  menyn  där  tre  flikar  finns,  Genvägar,  
Arrangemang, Nyheter. Nyheter är mer generell information gällande Riksarkivet 
och Landsarkiven medan Arrangemang och Genvägar visar information gällande 
ULA specifikt. Även om arrangemangen sker i ULAs lokaler uppfattar jag att de 
som håller  arrangemangen,  det  vill  säga  föreläser,  inte  nödvändigtvis  behöver 
arbeta på ULA. Exempelvis gäller ett arrangemang om älvdalsmål där föreläsaren 
arbetar vid Dialekt -och folkminnesarkivet i Uppsala. 

Näringslivsarkiv 

Arkivcentrum Dalarna (ACD)

Arkivcentrum i  Dalarna har  ett  visst  mått  av utåtriktat  arbete,  mest  i  form av 
studiebesök.  De  skolor  som besöker  arkivet  är  ofta  på  gymnasienivå  och  har 
själva  har  tagit  kontakt  med  arkivet.  Vid  gymnasieskolornas  besök  brukar 
Arkivcentrum informera lite  grand om sin verksamhet,  medan fokus ligger  på 
folkrörelsearkivets material beroende på att det oftast är enklare att hitta uppgifter 
där som kan intressera. Det har dock hänt, senast förra året, att gymnasieklasser 
från ekonomiinriktningen har bett att få besöka Arkivcentrum Dalarnas arkiv för 
att titta närmare på företagsarkiv och arkivering. Här påpekar arkivet vikten av 

6 5 Riksarkivets webbsida > Landsarkivet Uppsala > Månadens dokument. 
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intresserade  lärare.  Arkivcentrum  märker  en  tydlig  koppling  mellan 
arkivanvändning och lärarutbildningen (som finns på Högskolan Dalarna, Falun). 
De lärare som själva har besökt arkivet under sin studietid kommer gärna tillbaka 
med sina egna klasser. Historiekurserna, med bland annat blivande lärare, besöker 
fortfarande arkivet men i takt med att undervisningen allt mer sker på distans blir 
det  också  färre  studenter  som  väljer  att  faktiskt  göra  ett  besök.  Vid  senaste 
tillfället,  hösten  2011,  var  det  ungefär  fem  studenter  från  historiekursen  som 
besökte dem.   

Under samtalet med min kontakt fann jag det intressant att höra hur det var för 
ungefär  tio  år  sedan.  Då  var  samarbetet  med  högskolan  Dalarna  mer  tydligt. 
Lärarstudenterna  arbetade  då  med  arkivets  material  i  flera  dagar.  Det  kunde 
exempelvis vara en workshop om Korså Bruk (en ort utanför Falun med järnbruk 
som har ett förflutet inom STORA och som nu är industriminne) som började med 
föreläsningar om användandet av historia och vad som ska räknas till kulturarv för 
att sedan besöka såväl Korså Bruk som Arkivcentrum Dalarna. Efter fältstudier 
och  besök  på  själva  bruket  får  arkivmaterialet  en  helt  annan  betydelse  och 
upplevelsen  blir  mer  påtaglig.  Att  faktiskt  ha  sett  det  man  ska  utreda  och 
efterforska ger en bättre förståelse och sammanhang. Numera har samarbetet med 
högskolan minskat till nästan ingenting.  

Vidare arbetar arkivet med något som kallas Tre Arkiv i Huset. Det riktar sig 
främst  till  personer  boende  i  Falu  kommun.  Samtliga  arkiv  i  byggnaden 
(Folkrörelsearkivet,  Falu  kommunarkiv  och  Arkivcentrum  Dalarna)  brukar  då 
samarbeta  för  att  peka  på  bredden  i  huset.  Ett  tydligt  exempel  på  detta  är 
släktforskare som brukar leta sig till Arkivcentrum i Dalarna med specifika frågor, 
Tre Arkiv i Huset belyser hur de tre arkiven kan visa en människas liv: offentliga 
livet och skola (kommunarkivet), föreningsliv (föreningsarkivet) och vardagliga 
slitet (ACD). Släktforskare kan med andra ord få ut väldigt mycket av sitt besök, 
tack vare tre arkiv med tre inriktningar. Det blir lite grand som att lägga ett pussel, 
kanske tar  den lite  längre tid  men samtidigt  kan den som är intresserad av en 
släkting få veta mycket.

Som alla arkiv arbetar också arkivcentrum med Arkivens dag, där temat år 
2011  var  konst.  Arkivens  dag  brukar  innebära  vissa  samarbeten  med  lokala 
intresseföreningar såsom hembygdsföreningar. Även här finns tanken på tre arkiv i 
huset, då alla tre arkiv ofta har material rörande samma geografiska område. 

På hemsidan samsas information beträffande alla  tre arkiv i  huset,  det vill 
säga: Falu kommunarkiv, Dalarnas folkrörelsearkiv och Arkivcentrum i Dalarna, 
dock ligger fokus på den sistnämnda.  Arkivcentrum i Dalarna presenterar sig som 
en  plats  där  de förvarar  den  historia  du berättar.  Även  om  nyss  nämnda 
information hittas under fliken  Forskare uppfattar jag att  Du  riktar sig både till 
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företag och till privatpersoner som kommer för att göra efterforskningar i arkivets 
material.  De övriga  menyvalen  som finns  på  sidan  är  följande:  Vilka  är  vi?,  
Företagsarkiv, Tips om arkivering, Skola och besökare. Flikarna Företagsarkiv, 
Tips och arkivering  knyts samman med redan nämnda flik  Forskare.  Via de två 
förstnämnda hittas information direkt riktad till presumtiva kunder, det vill säga 
nya företag som är intresserade av att  bevara sitt  material  hos Arkivcentrum i 
Dalarna. Fliken Forskare vänder sig, som jag redan nämnt, både till de som vill 
forska i materialet men också till de som kan bidra med material. Den röda tråden 
i dessa tre flikar är det faktum att företag kan bidra till Dalarnas historia genom att 
förvara sitt arkiv hos Arkivcentrum i Dalarna. 

Sökfunktioner  finns  inte  på  hemsidan,  däremot  länkas  man  vidare  till 
Riksarkivets  Arkivnycklar  under fliken  Skola och besökare där historien om den 
unga pojken Johan presenteras. Johan var ”Tonåring på Järnverket”. Det är alltså 
Arkivcentrum i Dalarna som har utformat nämnda arkivnyckel, men den finns att 
tillgå  på  riksarkivets  hemsida.  Under  fliken  Forskare  finns  länkar  till  ACD:s 
arkivbestånd i alfabetisk ordning. Beträffande tillgänglighet till materialet påpekas 
det på hemsidan att arkivet tillhör den enskilda sektorn och att företagen själva 
bestämmer hur tillgängligheten för forskning ska se ut. I Stora Ensos arkivbestånd 
går att forska utan särskilda problem i material som är äldre än 25 år, vilket ju i 
praktiken innebär att det är ganska fritt. Vissa restriktioner finns dock, vad jag kan 
se presenteras de inte  på hemsidan,  men detta  innebär att  personalen på ACD 
faktiskt har rätt att fråga varför någon ska ha ut ett visst material, även om det är 
äldre än 25 år. Kanske är det därför extra viktigt för ett arkiv i enskilda sektorn att 
tänka på bemötande, hur frågan ”vad ska du ha materialet till?” ställs. 

En intressant aspekt av hemsidan är att det finns bilder på alla medarbetare. 
Detta gör att de som hör av sig till arkivet vet exakt vem de pratar med och hur 
denne ser ut.

Vilka aspekter satsar man på i arkivpedagogiken? Nutid eller 
tillgängliggörande av historia? 

 
Alla arkivinstutionerna i min undersökning arbetar med kopplingar bakåt i tiden. 
Båda folkrörelsearkiven fokuserar demokratiseringsprocessen och det faktum att 
små  föreningars  arbete  i  förlängningen  kan  göra  en  stor  skillnad  i  samhället. 
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Sollentuna  kommunarkiv,  Stockholms  stadsarkiv,  ULA  och  samarbetet  med 
faluarkivens Tre arkiv i huset  riktar sig mycket till släktforskare.  Det faktum att 
du  kan lära känna  din  historia samt att  det  du  gör kan bli  viktigt  för historien 
verkar  vara  den  genomgående  aspekten.  Riksarkivet  påpekar  att  landskariven 
framför allt har en viktigt uppgift som kulturinstutioner där begreppet folkbildning 
också nämns.66  Kort sagt, historia är viktigt. I det större sammanhanget kan man 
tänka sig att det handlar om att förstå olika skeenden i världen men i det egna livet 
handlar det snarare om identitet. Det är en modern form av historiesyn som går ut 
på  att  alla  har  rätt  till  sin  historia  eftersom den  förklarar  var  varje  människa 
kommer ifrån.67 Å andra sidan visar det sig ofta att de som är intresserad av sin 
egen historia också uppskattar ämnet historia i de större sammanhangen.68 Arkiven 
har alltså en möjlighet att foga samman dessa två synsätt, den egna historien och 
identiteten med det större sammanhanget. Samtidigt som historien är viktig att 
bevara, något som ju arkiven är väldigt duktiga på, kan den också vara knepig att 
ta till sig och förstå. Historien blir en dubbelnatur där upplevelsen av historien kan 
vara ett  sätt  att  nå fram till  de intresserade.69 Historien blir  något  som brukas, 
historiebruk.   

 Arkivinstutionerna i  min  undersökning låter  besökare (främst  skolklasser) 
känna på originalhandlingar, detta för att  få en känsla och uppfattning om vad 
arkiv egentligen är, vad de innehåller och hur en handling faktiskt ser ut. Här får 
besökarna  en  upplevelse  av  historien.  Det  är  ett  förfarande  som  passar  att 
diskutera beträffande fler av mina forskarfrågor, men beträffande aspekter finns 
det  en  fråga  som Landsarkivet  Göteborg  tar  upp,  nämligen  arkivens  roll.  Jag 
menar  att  de flesta arkiv i  min  undersökning redan från början riktar tankarna 
bakåt i tid då man pekar på värdet av original. Det är förvisso sant att original är 
värdefulla, tankegången i sig är det inget fel på, men landsarkivet Göteborg frågar 
sig  vad ska vi  göra i  morgon? Det  förefaller  som att  många arkiv,  kanske av 
slentrian,  tänker historia  bakåt  så fort  grupper/utställningar och liknande är på 
ingång. I dessa dagar dock minst lika viktigt att fundera över vad arkivet ska bli, 
och varför.70 Som jag redan varit inne på är arkivens roll starkt sammankopplad 
med  synen på historia.  Arkivinstutioner  och de dokument  som inhyses  mellan 
hyllorna ses vanligen som grunden till allting, en ursprunglig källa till minnen. En 
svindlande tankegång är att det inte förhåller sig så. Kanske är det i stället så att 
arkivinstutionerna snarare är en slutstation för allt material som samlas där och att 

6 6 Riksarkivet, bilaga till strategi för Riksarkivets barn -och ungdomsverksamhet 2012-2014, s. 1
6 7 Lindvall, K.  (1999), ”Musialisering idag: aspekter på nutida historiebruk”, s.  156
6 8 Edquist, S. (2009), ”Vanor med anor: historiesyn och bildningsvägar bland släktforskare i senkapitalismens  
Sverige”, s. 159-160
6 9 Lindvall, K. (1999), ”Musealisering idag: aspekter på nutida historiebruk”, s. 156
7 0 Årets tema för arkivens dag är Framtid. 
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historia och minnen i själva verket inte alls utgår från arkivinstutionerna.71  Utifrån 
sagda tankegång, att historien inte startar på arkiven, är  Falu kommunarkivs sätt 
att  diskutera  intressant.  Med  ett  brett  historiskt  sammanhang,  där  den  enda 
gemensamma nämnaren är att  materialet  på något sätt  passerat  via kommunen, 
hamnar vissa typer av handlingar på Falu kommuns Centralarkivs hyllor. Arkivet 
satsar  helt  och  fullt  på  att  förteckna  materialet,  varken  mer  eller  mindre. 
Prioriteringen får  till  följd  att  nämnda kommunarkiv  inte  arbetar med minnen, 
snarare förblir arkivet i ”administrationens tjänst”.72   

Just  historiesyns  starka  koppling  till  arkiv  gör  det  möjligt  för  fler  av 
arkivinstutionerna att  diskutera olika aspekter av historiesyn. Malmö stadsarkiv 
poängterar  kvinnornas  historia,  eller  kanske  brist  på  historia,  genom 
arkivlektionen och workshopen  Var är brudarna?.  Tankegångarna känns också 
igen  från  Värmlandsarkiv  där  aspekter  på  historien  tydliggörs  genom 
arbetsuppgiften  under  temat  Fängelseliv.  Som  jag  redan  nämnt  uppmanas 
besökaren att skriva en ung mans historia. Tanken är att reflektera över varför och 
hur. Något som även märks på andra teman där ju kläder diskuteras. 73 

Hur resonerar -och handlar man på arkivinstutionerna kring 
arkivpedagogik och tillgängliggörande?

De flesta av de arkivinstitutioner jag besökt har inte någon arkivpedagog anställd. 
Det  är  enbart  Malmö  stadsarkiv  och  Värmlandsarkiv  som  faktiskt  har 
arkivpedagoger,  med  andra  ord  sker  inte  alltid  arbetet  med  tillgängliggörande 
utifrån  en  pedagogisk  utgångspunkt.  Besöken  hos  arkivinstutionerna  har  dock 
gemensamma nämnare, idéer som hög grad påminner om hur Sjögren/Lundström 
resonerar i  Historia på riktigt!.  Besöken börjar oftast med information om hur 
arkivet  är  uppbyggd  och  sedan  en  rundvandring  i  arkivmagasinen.  Såväl  de 
arkivinstutioner  jag  har  pratat  med  som  Sjögren/Lunström  motiverar  detta 
tillvägagångssätt  med  att  man  vill  ge  en  grundläggande  förståelse  för 
verksamheten, en tankegång som är svår att argumentera emot eller tycka illa om. 
Däremot  förutsätter  nämnda  tankesätt  ett  problem med  de  som besöker  arkiv, 
nämligen okunskap. Få  av besökarna verkar veta vad arkiv faktiskt är. Detta att 
jämföra med bibliotek där man skolas in redan i tidig ålder och får ett visst hum 

7 1 Götselius, T. (2008) ”Åter till arkivet” s. 11-13
7 2 Götselius, T.  (2008) ”Åter till arkivet”, s. 12
7 3 Se tidigare i texten, Värmlandsarkiv 
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om vad bibliotek faktiskt innehåller.74 Men för att  återgå till  arkiven, en logisk 
följdfråga beträffande okunskap blir naturligtvis: vad kan man göra åt det? Ett sätt 
att  synliggöra  möjligheterna  med  arkiven  är  samarbeten,  något  som  flera  av 
arkiven i undersökningen också gör. Faluarkivens  Tre arkiv i huset är ett exempel 
på detta. Idén att man som forskare kan följa en person eller företeelse genom tre 
skilda  arkivinstitutioner  är  intressant,  men  själva  förfarandet  har  ju  också  en 
lokalhistorisk förankring och den forskare som söker en viss släktings historia får 
också de större skeendets historia  på köpet.  Även här är historiebruket tydligt, 
historien  blir  berättelsen  där  den  lilla  människan  får  plats.75 Andra  typer  av 
samarbeten som arkivinstitutionerna i undersökningen ägnar sig åt är utställningar. 
Uppsala folkrörelsearkiv samarbetar ofta med närliggande bibliotek och  museer, 
Värmlandsarkiv  gör  tidsresor  i  samarbete  med  museer  och  teatrar,  Malmö 
synliggör arkivarbetet tillsammans med teatrar och workshops i utställningen Var 
är brudarna?. Med andra ord finns det flera exempel på detta, något som givetvis 
är intressant att se. Just samarbetet med teatrar tycker jag är extra intressant och 
Värmlandsarkiv är ett utmärkt exempel på detta. 

Värmlandsarkiv  beskriver  hur  de  utgår  från  arkivhandlingar  för  att  skriva 
manus. Någon form av teaterföreställning har säkerligen barn och ungdomar och 
barn varit med om tidigare, men plötsligt är det de okända arkiven som bidrar med 
handling. Då samarbetet med länsmuseet i Karlstad är utbrett bidrar det också till 
fler pedagoger och starkare intryck för dem som tar del av föreställningen. Min 
kontakt  på  Värmlandsarkiv  påpekar  att  eventuella  vädermässiga  svårigheter, 
såsom  snö  och  storm,  enbart  bidrar  till  känslan  och  upplevelsen  av  historia. 
Återigen knyts tankegångerna till historiebruk där lokala omgivningar får bli en 
del av lärandet. Malmö stadsarkivs utställning och samarbete  Var är brudarna? 
visar hur den tysta historien, som inte berättas eller brukas också är viktig. Således 
tycks  Malmö inte  bara  vilja  tillgängliggöra  utan  också  synliggöra  historia.  En 
förlängning av nämnda tanke leder till  funderingar kring arkivens roll  och vad 
som sparas, samt det faktum att arkivens historia är något som kommer utifrån.76 
Arkiven speglar samhällets värderingar och synsätt. Valet av fokuseringar på olika 
teman är  därför  intressant  att  fundera kring,  både Malmö och Värmlandsarkiv 
tycks arbetar utifrån en modell  där historien tematiseras.77 Valet av just  brudar 
säger visserligen en del om vad som saknas i arkivmaterialet, men det säger också 
en del om vad vi tycker är viktigt.  Risken i  arbetssättet  är dock att  stereotypa 
bilder av, i det här fallet, kvinnor från ett visst årtionde får representera nämnda 
7 4 Åström,  K.  (2002),  ”Arkivarieyrket:  från  vårdare,  väktare  till  förmedlare”,  s.  86-87.  För  övrigt  är  jag 
medveten om att även bibliotek har sina problem beträffande sjunkande antalet besökare, indragningar och så  
vidare. Dock tror jag, precis som Åström, att begreppet bibliotek är mer allmänt känd än begreppet ”arkiv”.
7 5 Lindvall, K.  (1999),  ”Musealisering idag: aspekter på nutida historiebruk” s. 150-154
7 6 Götselius, T. (2008), ”Åter till arkivet”,  s. 13
7 7 Bomahn, S.  (1997), ”Historia, museer och nationalism”, s. 98
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tema.78 Det innebär givetvis inte att temat är fel, men jag tror att riskerna är viktiga 
att ha i åtanke. Ingenting kan ske i ett vakuum. 

De flesta  av arkivinstutionerna i  undersökningen arbetar utifrån väskor och 
teman på olika sätt, en tankegång som ju beskrivs utförligt i  Historia på riktigt!  
där det också påpekas hur arkivväskornas material är utformat precis som om det 
vore  riktigt  arkivmaterial.  Ur  bevarandeperspektiv  är  det  enkelt  att  förstå  att 
arkiven inte kan låna ut vilka handlingar som helst, men resonemanget att material 
ska framställas som om det vore äkta är intressant. Så som materialet framställs i 
arkivväskorna och som det ser ut för barnen, så ser det ju faktiskt ut även för 
vuxna besökare! Uppsala Folkrörelsearkiv tar  bort  tankebanan som börjar med 
som om och låter helt enkelt barnen känna och titta på äkta material. Materialet är 
inte  som om  det  vore  äkta,  utan  det  är  äkta.  Visserligen  arbetar  inte  Uppsala 
Folkrörelsearkiv med arkivväskor men besöket  startar med en genomgång som 
påminner om Sjögren/Lundströms arkivlektion. Diskussion kring original torde bli 
enklare med den metod Uppsala Folkrörelsearkiv använder sig av, de härmar inte 
handlingar utan de visar upp vad som faktiskt finns. Något som också Göteborg ju 
resonerar  kring  i  sin  utställning  YES  BOX/  NO  BOX.  Det  som  snarare  är 
uppseendeväckande med diskussionen kring original eller inte är  e-perspektiv och 
e-handlingar!  Är arkivens  roll  att  visa  något  som är  som om?   Som om tycks 
snarare vara en omväg. 

Att koppla tillgängliggörande med internet och möjlighet att söka själv är inte 
ovanligt, det nämns även i Historia på riktigt!. Dalarnas folkrörelsearkiv påpekar 
flera gånger hur viktigt det är med tillgänglighet och möjlighet att visa samlingar 
på webben, Stockholm Stadsarkiv uppmanar sina besökare att titta på webbsidan 
först,  Värmlandsarkiv  stoltserar  med  sin  nya  webbsida  i  arkivpedagogikens 
tecken,  både  på  varmlandsarkiv.regionvarmland.se  (som  är  mer  av  en  ren 
informationssida)  och  i  min  mejlkontakt,  Folkrörelsernas  arkivförbund 
tillgängliggör  material  via  Folk  i  rörelse.  Tillgängligheten  via  webben  ökar 
ideligen, på bekostnad av vad kan man fråga sig. Jag tror att den bör ses som ett 
komplement, inte som ett huvudspår i kommunikationen mellan arkivinsutioner 
och besökare. Sundquist påpekar i  sin studie att mänskliga medlare är viktiga för 
korrekta  sökningar  i  arkivens  material.79 Författaren  beskriver  visserligen  inte 
enbart  privatpersoners besök på arkivsinstutioner  men jag tror att  slutsatsen är 
användbar  när  det  gäller  tillgängliggörande  på  flera  sätt.  Det  är  därför  extra 
intressant att bland annat Landsarkivet Göteborg poängterar hur viktigt det är att 
faktiskt träffas.  På webbplatsen Folk i rörelse påpekas det också att det digitala 
materialet  kan  kombineras  med ett  besök på ett  föreningsarkiv.  Folk  i  rörelse 
länkar  sålunda  till  Folkrörelsernas  arkivförbund  där  listor  över  föreningsarkiv 
7 8 Bohman. S.  (1997), ”Historia, museer och nationalism”, s. 98-101
7 9 Sundquis, A.  (2009), Search processes, user behaviour and archival representational systems, s. 216
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finns. Även här känns aspekten som om igen, vilken jag diskuterar i fråga nummer 
ett. 

Samtidigt är inte alltid ett besök på en arkivinstitution realistiskt. Beträffande 
skolan kan det vara för långt att åka, för få lärare eller någon annan anledning som 
gör att  ett besök blir svårt. För privatpersoner handlar det kanske mer om tid och 
möjlighet att titta på material precis när man själv vill. Att sitta framför datorn på 
egna villkor med möjlighet att ändå se och läsa arkivmaterial är väldigt enkelt. 
Varför göra det svårt?  

Tidigare nämnde jag hur mänskliga medlare är viktiga för att korrekt kunna 
söka i -och använda sig av arkiven. Samtidigt går det att diskutera kring arkivets 
-och arkivariens roll, att utvecklingen har gått från passiv till aktiv där den passiva 
processen kan liknas  vid  tillhandahållande  av  material  (offentlighetsprincipen). 
Medan den aktiva processen avser tillgängliggörande.80 Som jag ser det behöver 
inte  en  aktiv  arkivarieroll  nödvändigtvis  innebära  sökhjälp  eller  någon  typ  av 
mänsklig medling för att fungera, men den typ av tillgängliggörande som nu ges 
möjlighet till  tack vare digitaliseringar kräver extra mycket av sina användare81 
och sannolikt kräver det också en hel del av arkivarierna. Många arkivinstutioner 
arbetar  hårt  med  med  tillgängliggörande via  internet,  sidor  utformas  ofta  med 
skolor  i  särskild  åtanke.  Som  jag  redan  har  konstaterat,  arkiv  med  riktning 
gentemot  skolor  är  ofta  lika  med  arkivpedagogik.  Om tillgängliggörandet  och 
resonemanget  kring  arkivpedagogik  riktas  så  tydligt  gentemot  skolor  vinner 
arkivinstutionerna troligtvis ingen ny mark. Det är därför intressant att notera hur 
flera av sidorna jag har undersökt faktiskt går in för att också vara vuxna besökare 
behjälpliga. Folk i rörelse påpekar att materialet kan användas av både skolor och 
privatpersoner, något som också Värmlandsarkiv poängterar i  presentationen av 
material och tidsresor för äldre studenter. Visserligen är Värmlandsarkiv i nämnda 
resonemang fortfarande inriktad på utbildning, men både Uppsala folkrörelsearkiv 
och  ACD menar att de som en gång har besökt arkiven gärna kommer igen. 

Även  Stockholms  stadsarkiv  resonerar  på  liknande  sätt.  Trots  att  deras 
webbsida inte är särskilt riktad gentemot skolor och undervisning, får de ständiga 
förfrågningar om just skolvisningar av arkivmaterial. Stockholms stadsarkiv ägnar 
sig dessutom åt ett  intressant samarbete med Stockholmskällan,  databasen som 
visar Stockholms historia. Även om min kontakt inte säger det rakt ut verkar det 
onekligen  som  att  de  skolor/utbildningar  som  en  gång  besökt  Stockholm 
stadsarkiv  gärna  återkommer.  Något  som  verkar  vara  resonemanget  kring 
studiebesöken hos flertalet av arkivinstutionerna i undersökningen. Mönstret med 
först en grundläggande genomgång och sedan olika typer av frågeställningar kring 
materialet känns igen på flera håll.
8 0 Lindvall, K.  (1999), ”Musialisering idag: aspekter på nutida historiebruk”, s. 85
8 1 Lindvall, K.  (1999)  ”Musialisering idag: aspekter på nutida historiebruk”, s. 86 
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En diskussion som återkommer beträffande tillgängliggörande är ekonomiska 
resurser. Dalarnas folkrörelsearkiv nämner snabbt under mitt möte med dem att en 
arkivpedagog  står  högt  på  önskelistan  men  att  det  inte  finns  pengar.  Också 
Stockholm stadsarkiv tar upp ämnet snabbt, likaså ACD som även återkopplar till 
hur  det  var  tidigare  år  när  samarbetet  med  högskolan  var  tydligare  och 
tillgängliggörandet  enklare.  I  samma  diskussion  befinner  sig  även  Uppsala 
folkrörelsearkiv och Sollentuna kommunarkiv, men då med andra infallsvinklar. 
Som  jag  redan  nämnt  arbetar  Sollentuna  kommunarkiv  med  begreppen 
tillgängliggöra,  kulturarv och  historia.  Dessa  begrepp  är  bättre  att  använda 
gentemot förvaltningarna, alla förstår vikten av kulturarv.  Resonemanget leder till 
att  nämnda  kommunarkiv  enklare  kan  få  igenom  sina  idéer.  Uppsala 
folkrörelsearkiv är visserligen ett enskilt arkiv och har inget arkivreglemente att 
arbeta emot men de använder sig av små medel för att nå ut, något som ju måste  
vara ekonomiskt fördelaktigt. För även här räcker inte intäkterna särskilt  långt, 
därför är de små medlen för att synas viktiga, såsom broschyrer i anslutning till 
bibliotek  och  liknande.  Då  min  kontakt  ofta  återkommer  till  att  Uppsala 
folkrörelsearkivs material visar skeenden i historien där helt vanliga personer varit 
delaktiga, verkar det finnas en idé om att ge någonting tillbaka. Uppsalabornas 
historia finns på arkivet, alltså ska de ha möjlighet att ta del av det.  Som jag ser 
det knyter de dessutom an till diskussioner om historiebruk, något jag kommer att 
återkomma till. För att stanna kvar i Uppsala en stund till, ULA har inte någon 
arkivpedagog anställd men finner arbetet så pass viktigt att de ändå finns tid för 
arkivpedagogiskt arbete. Även om det är på halvtid, eller kanske i mån av tid, så 
prioriteras det.  

Vilka grupper av arkivanvändare vill man nå? 

Att  presumtiva  besökare  själv  ta  kontakt  med  arkivet  verkar  vara  en  vanlig 
tendens  hos  de  arkivinstutioner  jag  tagit  kontakt  med.  Det  är  Uppsala 
Folkrörelsearkiv som står ut mest  ur mängden på den punkten då de arbetar aktivt 
med  att  ta  kontakt  med  skolor  runtom  Uppsala.  När  arkivpedagogik  och 
tillgängliggörande kommer på tal är skolan som målgrupp vanligt förekommande. 
Då handlar diskussionen främst om att få skolor att besöka arkiven på ett eller 
annat sätt. Få arkivinstutioner arbetar dock med att faktiskt kontakta skolor. I min 
undersökning är det, som jag redan nämnt, Uppsala folkrörelsearkiv men också 
Värmlandsarkiv  som  kontaktar  skolor.  Det  finns  en  enkelhet  i  att  lägga 
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tyngdpunkten på just hemsidor, de kan nås från lite varstans.  En annan målgrupp 
som också ofta förekommer i såväl mejlsvar som på webbsidor är släktforskare. 
Som  flera  av  oss  inom  ABM  säkerligen  känner  till  finns  webbsidor 
specialdesignade för just släktforskare, något jag inte har berört här. Dock nämns 
målgruppen på alla de hemsidor jag har undersökt. Den gemensamma nämnare för 
både släktforskare och skola är att forskningen kan skötas utan att behöva göra 
något besök. 

 Även om det inte kan jämföras med att faktiskt ta kontakt med presumtiva 
arkivbesökare  så  har  alla  arkivinstutionerna  utom  Falu  kommun  information 
beträffande besök och visningar på respektive hemsidor. Detta kräver visserligen 
att besökare själva söker sig till arkivet i stället för tvärtom, men de som väl letar 
sig till hemsidorna vet hur de ska gå till väga och kan dessutom söka en del av 
materialet själv. Dock är det några av arkivinstutionerna som arbetar med att visa 
hur  allt  arkivmaterial  inte  finns  via  nätet.  Som  jag  redan  nämnt  arbetar 
Landsarkivet Göteborg med Arkivresan, en idé som möjliggör ett  möte mellan 
besökare och arkivpersonal. Frågan är dock huruvida Arkivresan lockar till sig nya 
besökare eller om det är personer som redan känner till arkivet som söker sig till 
hållplatserna för resan. Samma fråga har ACD ställt sig där min kontaktperson 
menar att även om exempelvis Arkivens dag generar ett visst antal besökare så är 
det samma besökare år från år. Visserligen är frågan om utåtriktat arbete genererar 
nya  besök viktig  men  samtidigt  anser  jag  att  arkivinstitutionerna  inte  behöver 
stirra  sig  blind  på  den  samma.  Att  hålla  god  kontakt  med  dem  som faktiskt 
besöker borde också vara en viktig aspekt. Som jag ser det finns det en viss risk 
att arkivinstutionerna tappar intresset lite grand såvida det inte kommer horder av 
nya besökare.  Men återigen kan det ha att göra med ekonomiska resurser, helt 
enkelt  menat  att  andra  arbetsuppgifter  prioriteras.  Sistnämnda  tankegången 
omnämns  av  ACD,  Dalarnas  folkrörelsearkiv  -och  Stockholms  stadsarkiv. 
Tankegången stärks också av det faktum att, precis som Åström påpekar, om det 
traditionella arkivarbetet inte prioriteras har arkivinstutionerna snart inget material 
att tillgängliggöra.82 Det låter kanske en aning trumpet, men jag tror det viktiga i 
sammanhanget, som även det påpekas av Åström, är att komma ihåg hur alla delar 
i arbetet på en arkivinstution faktiskt hänger ihop. 

En  annan  synvinkel  i  samband  med  forskningsfråga  tre  är  att  Sollentuna 
kommunarkiv  tar  hjälp  av  vanligt  folk  när  det  kommer  till  insamlande  av 
bildmaterial. Det är svårt att veta om kommunarkivet når fler besökare tack vare 
initiativet, men idén är trevlig eftersom det tydliggör hur viktigt det är med  din 
egen historia, inte bara för din del (från arkivet till dig) utan även tvärtom (från 
dig till  arkivet).  Uppmaningen ökar  visserligen risken för  att  alla  besökare  av 

8 2 Åström, K.  (2002), ”Arkivarieyrket: från vårdare, väktare till förmedlare”, s. 87
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hemsida och arkivninstutioner ska drabbas av arkivsjukan, det svåra tillstånd där 
man bara inte kan glömma någonting. 83

Slutdiskussion 

Några av arkivinstitutionerna har utmärkt sig mer i min undersökning. Framför 
allt tänker jag på YES BOX/NO BOX -utställningen i Göteborg, Arkivgatan 9. 
Det som skiljer utställningen från många arbetet på de övriga arkivinstitutionerna i 
min  undersökning är att  Arkivgatan 9 har tänkt framåt.  Många gånger fastnar 
arkiven i  tankar bakåt.  I stället  för att  försöka återskapa eller  visa historia  har 
Arkivgatan 9 satsat mer på hur arkivet förhåller sig till nuet. 

Två andra arkivinstitutioner som har utmärkt sig lite extra är  Värmlandsarkiv, 
då  särskilt  det  nya  webbsidan  www.tidsresan.se  som många  gånger  möjliggör 
precis det som Sjögren/Lundström i  Historia på riktigt!  diskuterar, om än i nya 
versioner. Precis som Sjögren/Lundström utgår Värmlandsarkiv från olika teman 
och  tidsperioder  med  väl  förankrad  lokalhistoria.  Det  andra  arkivet  som  har 
utmärkt sig extra är Malmö stadsarkiv som för ett brett arkivpedagogiskt arbete. I 
min undersökning är Malmö stadsarkiv den enda arkivinstitutionen som riktar sig 
särskilt till fritidsskolor. Ett faktum som kanske har att göra med den lägre åldern 
på barn.  Några av de arkivinstitutioner jag har varit i kontakt med känner ängslan 
inför att  släppa in allt  för små barn i  arkivlokalerna – tänk om de har sönder 
något? Å andra sidan har Uppsala Folkrörelsearkiv visat att det går utmärkt att 
arrangera barnvisningar med skattjakt. Arkivlokalerna behöver inte nödvändigtvis 
barnsäkras. 

Samtidigt  ingår  det  i  samtliga  arkivinstitutioners  visningar,  förutom  Falu 
kommunarkiv, att besökare får känna och titta på originalhandlingar. Då handlar 
det  visserligen  om äldre  barn  och fullt  vuxna  människor,  men  i  dessa  fall  är 
arkiven generellt sett inte lika ängsliga. 

Ett orosmoln som kommer fram på flera ställen i min undersökning är bristen 
på pengar. Tidigt i  uppsatsen konstaterar jag att  det är  ett  vanligt problem för 
kulturinstutioner  av  olika  slag.  Då  pengar  ofta  möjliggör  idéer  kring 
tillgängliggörandet och arbete gentemot skolor och besökare är det intressant att 

8 3 Götselius, T. (2008), ”Åter till arkivet”, s. 11 
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notera  hur  arkivinstitutionerna  i  min  undersökning arbetar  med  nämnda  fråga. 
Här  finns  givetvis  en  skillnad  mellan  de  offentliga  och  enskilda 
arkivinstutionerna. Framför allt i mitt möte med Falu folkrörelsearkiv och ACD 
märks det hur svårt det är att hela tiden behöva diskutera och fundera på pengar. 
Samma problem nämns  dock hos såväl  Stockholms stadsarkiv som Sollentuna 
kommunarkiv, vilket ju innebär att arkivinstutioner som är offentliga och arbetar 
på  uppdrag  inte  nödvändigtvis  har  bättre  ekonomi.  Men  för  att  återgå  till  de 
ekonomiska problemen och hur de kan lösas. 

Uppsala  folkrörelsearkiv  och Värmlandsarkiv  pratar  varmt  om samarbeten. 
Museer,  bibliotek  och även teaterföreställningar  har  varit  på  tapeten.  Som jag 
redan beskrivit  har ju även Malmö stadsarkiv ägnat  sig  åt  föreställningar med 
teatergruppen PoatoPotato.  Uppenbarligen går det att få fungerande samarbeten 
där vinsten blir både ekonomisk och kunskapsmässig. Detta att jämföra med hur 
det har varit på några av arkivinstutionerna i min undersökning. ACD i Falun har 
numera bara några enstaka studenter från högskolan Dalarna, till skillnad mot hur 
det var för tio år sedan då workshops, liknande de Värmlandsarkiv arbetar med, 
var fullt möjliga. En möjlig orsak är det stora antalet distansstudenter som numera 
finns i vid högskolan Dalarna, en annan tänkbar orsak är olika typer satsningar och 
profileringar när det gäller utbildningar. Vad det än är för bakomliggande orsaker 
så försvårar givetvis indragningar och besparingar arbetet. Samtidigt påpekar både 
ACD och Uppsala folkrörelsearkiv att de lärare som en gång har besökt arkiven 
gärna kommer tillbaka. Det gäller alltså att väva in arkivbesök i medvetandet hos 
lärare och elever, särskilt sedan historieundervisning ska utbilda elever i att kolla 
källan.  Av  de  arkivinstutioner  jag  har  undersökt  är  det  förvånansvärt  få  som 
arbetar med att  höra av sig till  skolor, vilket är intressant med tanke på redan 
nämnda  resonemang.  Jag  inser  att  det  återigen  handlar  om  resurser  –  såväl 
ekonomiska som mänskliga – men om arkivinstutionerna inte arbetar för att lärare 
och skolor ska besöka dem blir det rimligen svårt att få återvändande lärare till 
arkiven.  

Tillgängliggörande  är  en  annan  fråga  som  diskuteras  ivrigt  på  de 
arkivinstutioner jag kontaktat. Jag har noterat att tillgängliggörande gärna kopplas 
ihop med internet och möjligheten att läsa handlingar via webben. Men som jag 
ser det handlar också tillgängliggörande om delaktighet. Som jag redan nämnt är 
folkrörelsearkiven är noga med att påpeka den enskilda människas plats i historien 
och  hur  folkrörelserna  belyser  demokratiseringsprocessen.  De  egna  platsen  i 
historien belyses också av Sollentuna kommunarkiv som påpekar att besökare  kan 
bidra med eget bildmaterial och på Malmö stadsarkiv visas ”månadens forskare”, 
helt vanliga personer med vanliga frågor. På det här viset förstärks berättandet av 
historien  och den egna historien  sätts  i  fokus.  Historia  blir  således inte  enbart 
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någonting som man läser om i böcker utan snarare något varje enskild människa är 
delaktig  i,  något  som berör  både  den egna identiteten  och arkivens  roll.  Med 
nämnda historiesyn i bagaget blir också arkiven den punkt där berättelsen startar, 
vilket  ju också är  ju tankegångarna exempelvis Värmlandsarkiv arbetar med i 
Tidsresan.  Det  är  också  en  tankegång  som  föder  intresse  för  släktforskning. 
Återigen är  det  Falu  kommunarkiv  som inte  har  någon som helst  information 
beträffande släktforskning på sin hemsida. Alla de övriga arkivinstutionerna har 
menyer och val som vänder sig just till släktforskare, både via utbildning (kurser i  
släktforskning  osv)  och  tillgängliggörande  av  material.  Följaktligen  innebär 
nämnda historiesyn att arkiven innehåller det material i vilket (den rätta) historien 
kan läsas ut. 

Dock behöver det inte innebära att arkivinstutionerna i undersökningen inte 
problematiserar  historiesyn.  För  det  gör  de.  Malmö  stadsarkiv  har  haft  en 
utställning koncentrerad kring kvinnor och deras historia som oftast inte syns eller 
tydliggörs i  andra sammanhang, något som också märks hos folkrörelsearkiven 
där ju föreningar av olika slag visas och ger en brokigare bild av historien än bara 
lyckade  vita  män.84 Ett  annat  sätta  att  problematisera  arkivets  roll  och  hur 
samhället  betraktar  arkivens  arbete är  att  inkludera  besökare  i  den  stora 
utmaningen  som  har  att  göra  med  olika  mediebärare.  ABM-studenter  känner 
visserligen till  problematiken, men kan hända att vanliga besökare inom ABM-
sektorn  inte  så  ofta  tänker  på  de  problem  som  digitala  lösningar  medför. 
Stockholm  stadsarkiv  informerar  om  e-arkivering  på  hemsidan,  Uppsala 
folkrörelsearkiv  diskuterar  problemen och visar  och  sina  besökare  hur  digitala 
lösningar ser ut samtidig som de går igenom svårigheterna (om cd-rom försvinner, 
hur ska vi kunna läsa informationen då?). Landsarkivet Göteborg diskuterar också 
frågan via den del av utställningen som berör original och vad det är för något. Det 
som är intressant i dessa diskussioner är det faktum att vi (dvs vi som arbetar inom 
ABM)  inte  vet  hur  vi  ska  spara  för  framtiden  eftersom  vi  inte  känner  till 
kommande program och digitala lösningar. Samtidigt är det svårt att komma ifrån 
hur arkiven, oavsett vilken historiesyn man har, bygger på idén att dokument ska 
sparas. Om ingenting sparas, finns heller ingenting i arkivens bestånd. Så, för att 
återgå till YES BOX/NO BOX på Landsarkivet Göteborg, besattheten av minnet 
är en del av arkivens vardag men det är också en del av arkivens förutsättning. 
Kanske borde det vara som på hemsidan för Malmö stadsarkiv där besökarna når 
stadsarkivet  genom att  passera  Kultur  och  nöje.  Förhoppningsvis  visar  det  att 
oavsett arkivens problem och svåra frågor så är de ett rent nöje! 

Sist  men  inte  minst  vill  jag  beröra  huvudskillnaden  arkivinstitutionerna 
emellan, nämligen offentliga och enskilda arkivinstutioner. Offentlighetsprincipen 

8 4 Kvinnoföreningar, handikappföreningar m.m. 
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är  givetvis  en  kraftig  markör  i  nämnda  diskussion.  Vilken typ  av  mottagande 
besökare får är alltid viktigt, men eftersom enskilda arkiv har rätt att fråga vad 
materialet ska användas till är det kanske extra viktigt hur den frågan ställs. Dock 
verkar inte detta vålla några större problem hos de enskilda arkivinstitutionerna 
som ingår i min undersökning, men tanken har slagit mig. Beträffande materialet 
och  tillgång  till  det  samma  är  skillnaden  snarare  sekretess.  Arkivbildare  på 
enskilda arkivinstitutioner har ingen möjlighet att åberopa sekretess däremot kan 
de ju bestämma vem som har rätt att forska i materialet. Personligen ser jag inget 
större problem med det, men  jag kan tänka mig forskare som ringer till enskilda 
arkiv  kan  bli  snopna  när  frågan  ”vad  ska  du  ha  materialet  till?”  dyker  upp. 
Återigen, mottagandet är viktigt. 

Vidare är det breda materialet i de offentliga arkivinstutionerna viktig att ta 
fasta på. Här fyller hemsidorna en väldigt viktig funktion eftersom materialet kan 
presenteras ingående. Även om arkivinstutionernas hemsidor ofta är interagerade 
med Riksarkivets webbsida presenteras alltid  material  kopplat till  lokalhistoria, 
något som i min uppfattning verkar för ett mer personligt tilltal. Kanske vittnar 
också hemsidorna om ytterligare en skillnad mellan offentliga arkiv och enskilda 
arkiv,  nämligen  mängden  besökare.  Jag  tycker  mig  se  en  viss  tendens  att  de 
arkivinstutioner som har flest besökare är också de som har mest levande hemsida. 
Kanske är det inte så konstigt, de som mer aktivt arbetar med tillgängliggörande 
ser behov inte bara på själva arkivet utan också i andra forum, såsom internet.   

Min undersökning går givetvis  att  utvidga.  Då arkivpedagogik är  så  starkt 
kopplat till  just skolor skulle en undersökningen om hur skolor resonerar kring 
arkivbesök vara intressant. Min undersökning förklarar ju inte riktigt varför skolor 
inte söker sig till arkiven, snarare hur arkiven diskuterar kring skolbesök. Därför 
skulle det vara intressant – och viktigt – att ta reda på hur skolor ser på saken. 
Vidare går det att inkludera fler aspekter av arkivpedagogik. Man skulle kunna 
tänka sig att undersöka tillgängliggörande av arkiv och de webbsidor som erbjuder 
hjälp/information  beträffande släktforskning.  Uppenbarligen är släktforskningen 
en populär fritidssysselsättning, det skulle därför vara intressant att undersöka hur 
arkiv framställs på släktforskarsidor, om det finns samarbeten och hur dessa ser ut. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka arkivens roll i samhället med fokusering på 
tillgängliggörande  och  arkivpedagogik.  De  tre  frågor  jag  har  ställt  är:  Vilka 
aspekter satsats det på?, Hur diskuterar ni kring arkivpedagogik? Och, Vem vill 
man  nå?.  För  att  nå  resultat  har  jag  gjort  en  jämförande  studie  där  min 
huvudindelning är offentliga arkivistutioner och enskilda arkivinstutioner. Sedan 
har  jag  delat  in  arkivinstutionerna  i  baserat  på  vilka  typer  av  arkiv  det  är, 
landsarkiv, folkrörelsearkiv och så vidare. Beträffande mina frågor har jag utgått 
från från kvalitativ intervju med teman och använt mig av öppen intervjuteknik. 
Alla de personer jag har varit i kontakt med har väldigt gärna delat med sig av sin 
syn på de frågor jag ställt, vilket innebär att insamlandet av material inte har varit 
något problem. För att  få en fylligare bild av begreppet tillgängliggöra har jag 
också  undersökt  arkivinstitutionernas  hemsidor,  med  samma  metod  och 
tillvägagångssätt som övriga undersökningen. 

I min undersökning har jag noterat hur arbetet med arkivpedagogik till mångt 
och mycket liknar de förslag som ges av Lundström/Sjögren i Historia på riktigt!  
från 2001. Författarnas iakttagelser med både väskor och teman som utgångspunkt 
för tillgängliggörande av arkiv är något som uppenbarligen även fungerar drygt tio 
år  efter  bokens  tillkomst.  Nämnda  teman  fokuserar  ofta  på  individens  plats  i 
samhällets historia. Detta bidrar till  att göra historian mer begriplig men ställer 
också  arkivens  roll  på  sin  spets.  Vilken  historiesyn  eller  aspekt  av  historia 
arkivinstutionerna  arbetar  med  är  av  yttersta  vikt  och  problematiseringar  är 
nödvändigt. Min undersökning visar att  problematiseringar förekommer,  om än 
inte i fullt lika hög grad som synen där arkiven är starten på all kunskap. Jag har 
också noterat  att  förvånande få arkivinstutioner tar kontakt med skolor,  istället 
verkar den gängse regeln vara ”de får ta kontakt med oss” vilket  är intressant 
särskilt  med tanke på att  läroplaner  numera  innehåller  momentet  kolla  källan, 
apropå  historiesyn.  Skolor  borde  rimligtvis  vallfärda  till  arkivinstutioner,  men 
uppenbarligen är det inte alltid så. Då skulle arkivinstutionerna inte göra något 
annat än ta emot skolor. För övrigt är det en fråga där vidare forskning skulle vara 
intressant. Men för att återgå till olika syn på historia och problematiseringar, min 
undersökning har också visat  att  utställningar är ett  utmärkt  sätt  att  närma sig 
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nämnda  diskussion.  Utställningar  som  YES  BOX/NO  BOX  (Landsarkivet 
Göteborg), Var är brudarna? (Malmö stadsarkiv) samt Forskning på liv och död  
(ULA)  tar  på  olika  sätt  tar  upp  arkivens  roll  samt  den  bredd  som 
arkivinstitutionernas material besitter. 

Vidare  har  jag  noterat  hur  många  hemsidor  har  mycket  information 
beträffande släktforskning.  Just  släktforskare är  vanliga besökare på många av 
arkivinstutionerna i min undersökning. Jag har också noterat att de flesta arkiv 
kopplar  begreppet  tillgängliggöra  med  tillgänglig  via  internet,  något  som  är 
praktiskt för de besökare som av någon anledning inte har möjlighet att besöka en 
faktisk lokal. Dock kan man fråga sig om tillgänglighet enbart är positivt då det 
kräver  mer  av  besökarna.  Å  andra  sidan  är  de  flesta  hemsidorna  i  min 
undersökning  uppbyggd  på  ett  pedagogiskt  vis  där  teman  från  redan  nämnda 
Historia på riktigt! känns igen. 

Det har också varit intressant att notera att brist på arkivpedagog inte behöver 
innebära brister i det arkivpedagogiska arbetet. Stockholm stadsarkiv har en väl 
utvecklad tankegång och diskussion kring undervisning av arkiv som bygger på tre 
spår med anpassning till olika åldrar. Även ULA arbetar mycket efter att anpassa 
visningar till de som är intresserade av att komma dit. Att ha möjlighet att anpassa 
visningar och material till olika åldrar tror jag är ett bra sätt att hantera problem 
med  resurser,  något  som  en  del  av  arkivinstutionerna  nämner  i  fråga  om 
arkivpedagogik.  Det  finns  helt  enkelt  inte  tid.  Men  med  en  visning  som 
utgångspunkt och ett  arbetssätt  som är anpassningsbart  behöver man bara göra 
grovarbetet  en  gång.  Det  tror  jag  arkivinstitutionerna  vinner  på.  Dessutom är 
internet återigen en väg in till  arkiven. De sidor som arkivinstitutionerna i min 
undersökning har tagit fram eller tipsar om behöver inte nödvändigtvis rikta sig 
till  barn.  Vilket  leder  mig  till  en  annan  intressant  iakttagelse,  även  om 
arkivpedagogik ofta handlar om just barnverksamhet visar min undersökning att 
det inte alltid behöver vara så. Värmlandsarkivs Tidsresan och Folk i Rörelse är 
utmärkta exempel på detta. 

Sammanfattningsvis har jag noterat hur arkivinstitutionerna jag har besökt och 
tagit  kontakt  knappas  arbetar  stillhet  och i  tysthet.  Deras  utåtriktade arbetet  är 
påtagligt. Sollentuna kommunarkiv är den mest besöka arkivet på Arkivens dag, 
Uppsala folkrörelsearkiv har kurser som fulltecknas direkt, Stockholm stadsarkiv 
får ideligen frågor om visningar för barn och unga, Malmö stadsarkiv arbetar med 
teater  och  glömd historia,  Värmlandsarkiv  bjuder  på  tidsresor  med  tillhörande 
undervisning. De arkivinstutioner som hamnar lite på efterkälken är de som är 
belägna på mindre ord, i det här fallet Falun. Exakt varför det är så, om det är en  
generell tendens eller inte, kan jag inte besvara. Dock skall det påpekas att också 
arkvinstutionerna  i  Falun  samarbetar  arkiven  emellan  med  redan  nämnda  Tre 
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arkiv i huset, där såväl bredd på materialet som upplägg beträffande visningar är 
stort sett det samma som de större arkivinstutionerna. Detta visar att grundidén för 
utställningen YES BOX/NO BOX på Landsarkivet  Göteborg är helt  i  fas med 
tiden; det finns ett sorl från arkiven. 
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Bilagor 

Bilaga 1.1  Mejl till arkivinstutionerna 

Hej!

Jag pluggar till  arkivarie i Uppsala och det kommande året ska jag skriva min 
mastersuppsats.  Min utgångspunkt  i  uppsatsarbetet  är  arkivens roll  i  samhället, 
och jag är speciellt intresserad av arkivpedagogik.

Min  tanke  är  att  främst  ägna  mig  åt  mejlkontakt  med  de  arkiv  jag  har 
kontaktat men längre fram kan det bli aktuellt med telefonsamtal eller besök.

Jag tänkte börja med att höra vilka det är som besöker ert arkiv?, och hur kan 
ett besök hos er se ut?

Jag hoppas vi får möjlighet att höras av!

med vänliga hälsningar

Karin Lundbäck
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1. 2 Ytterligare frågor via mejl till arkivinstutionerna 

Finns det några särskilt riktlinjer vad gäller besök i arkivet? 
Hur resonerar du kring arkivpedagogik? 
Vad är viktigt beträffande arkivpedagogik och undervisning i arkiven? 
Tar ni kontakt med skolor? 
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