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Abstract 
Archives Day is celebrated in Sweden on the second Saturday of November every year since 1998. The aim of 
this study is to examine how and why Archives Day is celebrated at five archives in the Stockholm region.  
My empirical material consists mainly of semi-structured interviews with archivists at five archival institutions 
in the Stockholm region. I have chosen to only interview archivists and not any visitors due to the time con-
straints and the scope of the thesis. I have also examined how the goals stated in a government report are carried 
out in the work with Archives Day. 

The theoretical framework of the investigation is gathered from educational theory as well as archival theo-
ry. For the educational approach I have used John Dewey’s theory of what makes an experience educational to 
examine whether Archives Day is an educational experience or not. The aspects of archival theory I have chosen 
concerns the change of the role archives play in a postmodern society.  

My conclusion is thus twofold. First, I argue that a visit to Archives Day, the way it is celebrated at the ar-
chival institutions I have examined, does not constitute an educating experience according to Dewey’s theory. It 
does, however, have the potential of being an educating experience. Second, I draw the conclusion that the goals 
behind Archives Day are in line with the general changes of the role of archives in society. Nevertheless, it is not 
certain that municipal archives have the resources to accomplish these goals. For Archives Day to be a truly 
successful public awareness campaign for archives, the central organization for Archives Day needs to be bigger 
and offer more help to the archival institutions. I also argue for further user based research in connection with 
outreach initiatives in the archival sector.  
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Inledning  

Arkivens dag äger rum andra lördagen i november och uppmärksammas på arkiv-

institutioner över hela Sverige. Sedan dagen instiftades 1998 har arrangemangen 

växt för varje år. Det känns på något sätt självklart att arkiven ska ha en egen dag 

när bibliotek och museer har det, för att inte tala om kanelbullen och ostkakan.1 

Arkivens dag är fylld med intressanta och lärorika utställningar och föredrag. 

Många arkivinstitutioner erbjuder också guidade visningar av magasinen.  

Trots dessa intressanta aktiviteter så lever Arkivens dag ett relativt undan-

skymt liv. Den marknadsför sig inte så ivrigt i medierna som andra kulturevene-

mang. Det har gjort mig intresserad av vilka det är som hittar till arkiven denna 

dag.  

När Arkivens dag instiftades 1998 var det en publiksuccé med över 35 000 be-

sökare till de 454 arkivinstitutioner som deltog. Framför allt var det en publik-

framgång på mindre orter. Exempelvis hade kommunarkivet i Gällivare 200 besö-

kare vilket kan jämförs med Riksarkivet som också hade 200 besökare.2 Efter suc-

cén det första året var arrangörerna mycket nöjda och hoppfulla inför framtiden. 

Arkivens dag 1998 hade lett till ökat intresse från press och allmänhet, fler fors-

kare i forskarsalen, nya leveranser av arkivmaterial och en ökad förståelse bland 

politiker.3 Tanken var att Arkivens dag skulle fortsätta och de nyss nämnda posi-

tiva effekterna skulle upprepas och bli fler.  

Då jag undersökte vilka aktiviteter som erbjöds under Arkivens dag 2013 så 

lade jag märke till att de flesta riktar sig mot vuxna besökare. Detta till skillnad 

från det mesta som är skrivet om att locka nya användare, vilket mestadels riktar 

in sig på barn och ungdomar. 

                                                 
1 Temadagar.se > Kalendarium 2014. Ostkakans dag firas 14 november varje år sedan 2004. Kanelbullens 

dag firas 4 oktober varje år sedan 1999.  
2 Larsson, M. (1999), ”Arkivens dag 7 november, 1998”, s. 57. 
3 Larsson, M. (1999), ”Arkivens dag 7 november, 1998”, s. 58. 
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken avsikt arkivinstitutionerna har med att 

anordna Arkivens dag och om de önskade effekterna uppnås.4 Jag är särskilt in-

tresserad av hur arrangemangen kring Arkivens dag är kopplade till lärande och 

utbildning. Har Arkivens dag en sådan målsättning? Genom att använda utbild-

ningsfilosofen John Deweys resonemang kring begreppet erfarenhet vill jag un-

dersöka vilken typ av erfarenhet som ett besök på Arkivens dag ska utgöra. Jag 

vill också undersöka på vilka sätt Arkivens dag uppfyller kulturpolitikens mål för 

tillgängliggörandet av arkiven. Jag vill också koppla nedanstående frågeställning-

ar till en jämförelse med hur liknande evenemang anordnas i andra länder. 

Uppsatsens frågeställningar är: 

 Är Arkivens dag utifrån Deweys definition en utbildande erfarenhet? 

o Varför/varför inte? 

o Vilken pedagogisk målsättning har Arkivens dag? 

 Vilka motiv har arkivinstitutionerna för att uppmärksamma Arkivens 

dag? 

 På vilket sätt är uppmärksammandet av Arkivens dag kopplat till arki-

vens roll i samhället? 

Tidigare forskning 

Arkivpedagogik är ett relativt nytt begrepp i Sverige och har dykt upp först på 

senare år. Arkivpedagogiken har dessutom lånat rätt mycket från sin äldre kusin, 

museipedagogiken. Den största delen litteratur om arkivpedagogik eller annan 

utåtriktad verksamhet för arkiv är mycket deskriptiv till sin natur. De undersök-

ningar som finns behandlar nästan uteslutande arkivpedagogik riktad mot skolan. 

Därför ingår även museipedagogik i den forskning som jag har uppfattat som re-

levant för mitt arbete. 

Arkivpedagogik- en relativt ny disciplin 

En banbrytande bok inom arkivpedagogiken är Historia på riktigt! – arkivpeda-

gogik i praktiken av Eva Sjögren och Catarina Lundström.5 Den fokuserar på ar-

kivpedagogik riktad direkt till barn i skolan. Sjögren och Lundström visar med 

praktiska exempel från runt om i Sverige hur samarbete mellan skola och arkiv 

kan se ut. Mycket fokus ligger på arbetet med arkivväskor som används på flera 

                                                 
4 För den här uppsatsen har jag valt att behandla begreppen ”arkiv” och ”arkivinstitutioner” synonymt. Då jag 

menar de handlingar som förvaras på arkiven använder jag begreppen ”arkivbestånd” eller ”arkivsamlingar”. 
5 Sjögren, E. & Lundström, C. (2004), Historia på riktigt! - arkivpedagogik i praktiken.  
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håll i Sverige för att lära barn och ungdomar om historiskt källmaterial. Även om 

fokus ligger på kopplingen mellan arkiv och skola så poängterar författarna att 

den arkivpedagogiska verksamheten också ska vända sig till vuxna. Att först 

vända sig till barn och unga kan, enligt Sjögren och Lundström, vara en väg att nå 

även föräldrarna.6  

En mer kritisk hållning till arkivpedagogik uttrycker Patrik Höij i sin artikel 

”Bland Reproduktioner och Silverfiskar”.7 Höij är kritisk till hur arkivinstitution-

erna bedriver arkivpedagogisk verksamhet gentemot skolorna och menar att den 

typen av undervisning lika gärna kunde ha gjorts av lärarna själva. 

Arkivpedagogik är också ett tema i den statliga utredningen Arkiv för alla - nu 

och i framtiden (SOU 2002:78).8 Ett av målen för utredningen är att tillgängligöra 

arkiven för fler grupper av användare. Arkivens dag nämns som ett sätt att gå till-

väga, ett annat är att det ska finnas en arkivpedagog knuten till varje landsarkiv. 

Jag kommer att återkomma till den här utredningen längre fram i min uppsats ef-

tersom utredningen visar på hur kulturpolitiken förhåller sig till tillgängliggörande 

av arkivsamlingarna. 

Att nå nya användare av arkiven är ett ämne som har kommit att diskuteras 

mer på senare år. Kerstin Martinsdotter och Arne Järtelius lyfter i sin artikel ”Att 

nå nya arkivbrukare – en internationell utblick” fram de viktigaste lärdomarna 

från de föredrag på detta tema som höll på den 14:e internationella arkivkonferen-

sen i Sevilla år 2001.9 De lyfter fram behovet av arkivpedagogik för att fånga 

ungdomars intresse och göra dem till arkivanvändare senare i livet. Intressant för 

mitt forskningsområde är distinktionen författarna gör mellan besökare och bru-

kare. De menar att höga besökssiffror på en aktivitet inte behöver betyda fler fak-

tiska användare av arkiven.10 Detta är en intressant frågeställning som är värd att 

diskutera i förhållande till arrangemang som Arkivens dag.  

Det har också skrivits minst två uppsatser på avancerad nivå om arkivpedago-

gik vid Uppsala universitet under 2000-talet. Den första är magisteruppsatsen Ar-

kivpedagogik – nödvändig verksamhet eller kostsam sandlådeaktivitet? av Helena 

Ulfner från 2001. 11 Ulfner undersöker arkivpedagogiken ur två perspektiv. Först 

hur den bedrivs gentemot skolverksamheten och sedan hur arkivinstitutionerna 

arbetar med arkivpedagogik i andra sammanhang. Den andra uppsatsen är en mas-

teruppsats, Arkiv för vem? En undersökning om arkivpedagogik och tillgängliggö-

rande av Karin Lundbäck från 2012. 12 Lundbäck diskuterar vilka typer av arkiv-

                                                 
6 Sjögren, E. & Lundström, C. (2004), Historia på riktigt! - arkivpedagogik i praktiken, s. 159. 
7 Höij, P. (2005), ”Bland Reproduktioner och Silverfiskar”. 
8 Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78). 
9 Martinsdotter, K. & Järtelius, A. (2001), ”Att nå nya arkivbrukare - en internationell utblick”. 
10 Martinsdotter, K. & Järtelius, A. (2001), ”Att nå nya arkivbrukare - en internationell utblick”, s. 84. 
11 Ulfner, H. (2001), Arkivpedagogik - nödvändig verksamhet eller kostsam sandlådeverksamhet. 
12 Lundbäck, K. (2012), Arkiv för vem? En undersökning om arkivpedagogik och tillgängliggörande. 
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pedagogisk verksamhet olika arkivinstitutioner satsar på och vilka användare de 

vill nå.  

Det finns även en kandidatuppsats från 2006 som behandlar Arkivens dag, Ar-

kivens dag. En studie om marknadsföringen av arkiven som kulturarv av Christina 

Lindström, Uppsala Universitet.13 Uppsatsen är väldigt deskriptiv till sin natur och 

förklarar mest hur Arkivens dag uppstod och dess förhållande till kulturpolitiken.  

Även utomlands är forskning om utåtriktad verksamhet på arkiven ovanlig. 

Precis som i Sverige är mycket av litteraturen som behandlar utåtriktad verksam-

het deskriptiv.  Arkivarien Christopher Weir argumenterar för nyttan av utåtriktad 

verksamhet i sin artikel ”The Marketing Context. Outreach: luxury or necessity?”. 

Han menar att arkiv kan erbjuda allmänheten så mycket mer än bara små bitar av 

information när de behöver den. Om allmänheten känner till vad arkiven kan er-

bjuda innan de behöver en specifik information kan arkiv erbjuda vägar att för-

ändra människors liv. Weir ger som exempel hur äldre handlingar rörande all-

männingar kan vara underlag för hur bebyggelsen utvecklades på en ort och hur 

isolerade invånare i ett samhälle kan närma sig varandra genom lokalhistorisk 

forskning.14 

Det finns internationella motsvarigheter till Arkivens dag runt om i världen. 

Undersökningar och forskning rörande dessa initiativ är dock sällsynt. Ett undan-

tag är artikeln Archives Week and the power of intersecting ripples från 1998 av 

George W Bain som utvärderar och reflekterar kring arrangemangen under Archi-

ves Week i Ohio.15 Hans slutsatser är att den här typen av arrangemang gör skill-

nad när det gäller att sprida medvetenhet om arkivens uppgift. Att Archives Week 

dessutom leder till ökade kontakter och närmare samarbete mellan arkivinstitut-

ioner inom regionen är, enligt Bain, en nästan ännu större vinst. Bain efterlyser 

fler arrangemang av den här typen i hela Nordamerika.16 

Museipedagogik 

Eftersom forskningen kring arkivpedagogik inte är så uttömmande finns det 

mycket att hämta hos museipedagogiken. Den har varit ett begrepp sedan 1960-

talet och börjar mer och mer bli en egen akademisk disciplin skild från både mu-

seivetenskapen och pedagogiken. Exempelvis kan nämnas att Stockholms univer-

sitet har tre kurser på området inom Centrum för de humanistiska ämnenas didak-

tik. Statens kulturråd kom med rapporten Upptäckarglädje! Om museipedagogik, 

1999.17 Den bygger på enkätsvar från olika museer i landet. Rapporten är helt in-

riktad på det pedagogiska arbetet riktat mot barn i skolan. Rapporten går djupare 

                                                 
13 Lindström, C. (2006), Arkivens dag. En studie om marknadsföringen av arkiven som kulturarv. 
14 Weir, C. (2004), “The Marketing Context. Outreach: luxury or necessity?”, s. 73. 
15 Bain, G. W. (1998), ”Archives Week and the Power of Intersecting Ripples”. 
16 Bain, G. W. (1998), ”Archives Week and the Power of Intersecting Ripples”, s. 14. 
17 Upptäckarglädje! Om museipedagogik (1999), Statens kulturråd. 
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in i det pedagogiska arbetet med några institutioner och hur de arbetar med möten 

med skolungdomar. Många av de förhållningssätt som museerna baserar sin peda-

gogiska verksamhet på känns igen från Sjögrens och Lundströms resonemang i 

Historia på riktigt! Det är tydligt att både musei- och arkivinstitutioner har myck-

et att erbjuda barn och unga i skolan. Vad rapporten däremot inte ger riktiga svar 

på är hur man lockar barn och ungdomar utanför skolan att flockas till museerna. 

Rapporten utelämnar också helt vuxna besökare. 

Hur besökare skapar mening på museer undersöker Eva Insulander i sin av-

handling Tinget, rummet och besökaren – Om meningsskapande på museum. Där 

undersöker hon med bland annat intervjuer med besökare hur de skapar mening i 

utställningar på Historiska museet i Stockholm. Hon diskuterar museet som en 

arena för lärande utifrån ett multimodalt förhållningssätt till lärande.18 

Berit Ljungs avhandling Museipedagogik och erfarande är också en doktors-

avhandling inom museipedagogiken.19 Hennes avhandling undersöker hur musei-

pedagogiken diskuteras och utvecklas utifrån den amerikanske utbildningsfiloso-

fen John Deweys idéer om erfarande och lärande. Jag kommer att återkomma till 

detta i kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter” eftersom jag har inspirerats av Ljungs 

tolkning av Deweys teori för den här uppsatsens teoretiska ramverk. Ljung ger 

också i sin avhandling en bra bild av museipedagogikens utveckling och dess roll 

inom den svenska kulturarvssektorn idag.20  

                                                 
18 Insulander, E. (2010), Tinget, rummet, besökaren: Om meningsskapande på museum. 
19 Ljung, B. (2009), Museipedagogik och erfarande. 
20 Ljung, B. (2009), Museipedagogik och erfarande, s. 42 ff. 
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Teoretiska utgångspunkter  

Jag har valt att teoretiskt gripa mig an mitt forskningsområde ur två olika perspek-

tiv, det arkivteoretiska och det pedagogiska. Det arkivteoretiska perspektivet häm-

tar jag ifrån flera olika teoretiker och forskare, bland annat den kanadensiske ar-

kivteoretikern Terry Cook, som diskuterar arkiv i förhållande till användare och 

tillgänglighet.21 Det pedagogiska perspektivet hämtar jag från den amerikanske 

pedagogen och utbildningsfilosofen John Deweys idéer om lärande och erfaren-

heter. Även om han i Sverige är mest inflytelserik när det gäller utformningen av 

pedagogiken i grundskolan så har han allt mer börjat uppmärksammas i samband 

med folk- och medborgarbildning.22 Trots att han dog för över 60 år sedan är hans 

idéer fortfarande mycket livskraftiga och lärs ut inom lärarutbildningar i Sverige. 

För den arkivteoretiska vinkeln kommer jag att presentera de tankeströmmar om 

arkivens roll i samhället som har blivit intressanta för forskningen under de sen-

aste decennierna. Jag lägger särskild vikt på diskussioner kring begreppet tillgäng-

lighet och på det sätt som de olika delarna i ABM-sektorn närmar sig varandra i 

sitt förhållande till dessa frågor. 

För vem finns arkivet? – tillgänglighet och användare 

Arkivvetenskapen har, i egenskap av en tillämpad vetenskap, länge brottats med 

begreppet teori. Uppdelningen i en tillämpad vetenskap sker ofta mellan metod 

och praktik, men det blir problematiskt att placera in teorin i den ekvationen. För 

att begrunda teorin i en tillämpad disciplin som arkivvetenskap måste man, enligt 

arkivteroretikern Terry Eastwood, se den i samband med metod och praktik. Om 

metod och praktik är baserade på teorin kan de ses som ett test av den valda teo-

rin.23 

Under 1900-talet har den teoretiska diskussionen inom arkivvetenskapen till 

stor del kretsat kring frågor om ordning och gallring.24 Under 2000-talet har frågan 

                                                 
21 Cook, T. (2001), ”Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts”. 
22 Sundgren, G. (2011), ”John Dewey – en reformpedagog för vår tid”, s. 79. 
23 Eastwood, T. (1994), “What Is Archival Theory and Why Is It Important?”, s. 124 ff. 
24Cook, Terry (1997), ”What Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future 

Paradigm Shift”, s. 22-29. 
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om tillgänglighet allt mer dyka upp även i den teoretiska diskussionen. Ett större 

fokus har nu börjat riktas mot användarna av arkiven. Genom uppkomsten och 

användningen av webben så har tillgängligheten för arkivmaterial ökat på ett sätt 

som vi aldrig tidigare sett. Arkivarierna måste dock fortsätta vara länken mellan 

materialet och användarna om den här ökade tillgängligheten faktiskt ska bli verk-

lighet.25 

Dessa frågor är av förhållandevis praktisk art, den teoretiska frågeställningen 

bakom är varför man vill locka nya besökare till arkiven. Är det arkivens roll i 

samhället som har förändrats? För vem finns arkiven? Den kanadensiske arkiv-

teoretikern Terry Cook menar att förändringarna i vad arkiven bör vara är kopp-

lade både till samhällsutvecklingen och till postmodernismen.26 Att exakt definiera 

postmodernismens inverkan på arkivvetenskapen är svårt, menar Cook, bland 

annat för att det är svårt att definiera postmodernismen. Cook ger en lite förenklad 

bild av postmodernismen med utgångspunkt i dess betydelse för arkivvetenskap-

en. Den första är att postmodernismen motsätter sig det moderna tankesättet med 

dess positivistiska kunskapssyn och tro på universella förklaringsmodeller. Ett 

postmodernistiskt synsätt lägger mer vikt på texters sammanhang, kontext och 

uppkomst samt språk och stil. Det finns inte bara en objektiv berättelse utan flera 

berättelser, och ingenting är objektivt. Särskilt detta förhållningssätt när det gäller 

objektivitet, menar Cook, har gjort att arkivarier måste omvärdera sin roll som 

länge har uppfattas som objektiv, neutral väktare av dokument.27 Arkivarier, me-

nar Cook, kommer även fortsättningsvis att lägga in sina egna värderingar och 

uppfattningar i sin yrkesroll. Det viktiga är att arkivarierna är medvetna om sin 

roll som skapare och utformare av arkiven.28 

 Cook menar att postmodernismen kan kopplas till arkivens förändrade roll i 

samhället på två sätt. Det första är att postmodernismen är den förhärskande teore-

tiska inriktningen i dagens samhälle. Eftersom idéer om arkiv reflekterar vidare 

intellektuella strömningar i samhället så har det en effekt på arkiven. Det andra är 

att postmodernismens intresse för historiska texter. Postmodernismen för med sig 

ett intresse för hur och varför dokument kommer till och varför de väljs ut och 

bevaras. Arkivens roll som skapare och upprätthållare av nationers offentliga och 

sanktionerade minne poängteras av Cook. Minne och makt har starka samband i 

ett postmodernt förhållningssätt.29 

Användarna och skattebetalarna ställer därför nu helt andra krav på de offent-

ligt finansierade arkiven än vad de gjorde tidigare. Det finns nu ett mer sociokul-

                                                 
25 Cook, Terry. (1997), ”What Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future 

Paradigm Shift”, s. 47. 
26 Cook, T. (2001), ”Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts”, s. 18. 
27 Cook, T. (2001), ”Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts”, s. 7. 
28 Cook, T. (1997), ”What Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm 

Shift”, s. 46. 
29 Cook, T. (2001), ”Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts”, s 6. 
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turellt syfte att ge medborgarna en känsla för identitet, historia och kultur grundad 

i individuellt och kollektivt minne.30 

Hur arkivens roll i samhället har förändrats kan ses i deras förhållande till mu-

seer. Gerard P Collins diskuterar i sin artikel ”Permitted Use and Users: The Fal-

lout Shelter’s Sealed Environment” likheterna mellan arkiv och museum.31 Han 

menar det är ett misstag att bara basera skillnaden på det material de bevarar då 

museer ofta har manuskript i samlingarna och arkivinstitutionerna ofta har före-

mål. Museum har dessutom egna arkivsamlingar, i alla fall rörande den egna verk-

samheten. Den stora skillnaden finns i tillgänglighet mellan arkiv och museum. 

Det vill säga hur man besöker institutionerna. Museer är oftast öppna för vem som 

helst som betalar inträde men med det följer ett visst avstånd till föremålen. Dessa 

visas ofta i montrar, bakom glas. Arkiv kräver ofta mer av besökaren, som exem-

pelvis att besökaren bokar tid i förväg eller skriver in sig i en besöksliggare. Där-

emot är avståndet till materialet kortare när besökaren väl fått inträde. Besökaren 

får hantera materialet med sina egna händer.32 Besökare på museum, menar Coll-

lins, behöver heller inte läsa så mycket om de inte vill. Det går bra för den vanliga 

besökaren att njuta av ett museibesök utan att ta del av de skyltar och annan in-

formation som finns tillgänglig. På arkiv däremot är läsandet huvudsaken. Besö-

karen får så lång tid som önskas att sitta ner och läsa de dokument han eller hon 

har begärt fram. Förutom att fysiskt handskas med dokumenten får arkivbesöka-

ren också känna närheten till dokumenten genom exempelvis luktsinnet.33 

John Dewey – lärande och erfarenheter 

John Dewey (1859-1952) var en av de mest framstående teoretikerna bakom den 

progressiva pedagogiken som utvecklades under det tidiga 1900-talet. Kärnan i 

hans pragmatiska filosofi är betoningen på människans handlande och reflektion. 

Dewey menade att människan har en stor inneboende potential att utvecklas och 

skapa en värld vi vill leva i. Pedagogik har enligt Dewey en mycket bred definit-

ion och avser utbildning, bildning och uppfostran.34 Dewey hävdade att den tradit-

ionella undervisningen med utantillinlärning, strikt disciplin och låsta läroplaner 

inte gav eleverna de verktyg de behövde för att navigera i en ny och snabbt förän-

derlig värld. Han menade att skolan skulle vara en integrerad del av samhällslivet, 

där eleverna kan lära utifrån egna erfarenheter och egna intressen.35 

                                                 
30 Cook, T. (2001), ”Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts”, s. 19. 
31 Collins, G. P. (2008), ”Permitted Use and Users: The Fallout Shelter’s Sealed Environment”. 
32 Collins, G. P. (2008), ”Permitted Use and Users: The Fallout Shelter’s Sealed Environment”, s. 175 f. 
33 Collins, G. P. (2008), ”Permitted Use and Users: The Fallout Shelter’s Sealed Environment”, s. 179. 
34 Ljung, B. (2009), Museipedagogik och erfarande, s. 87. 
35 Dewey, J. (2004), Individ, skola och samhälle, s. 185 
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Dewey förknippas ofta med termen ”learning by doing” men det ger en för-

enklad bild av hans pedagogik. Dewey använder själv termen intelligent hand-

lande. Det ska finnas en avsikt och planering innan handlingen utförs. Därefter 

ska det finnas tid för utvärderande och reflektion som i sin tur leder till en ny av-

sikt.36  

Erfarenhet och erfarande 

Inspirationen till den pedagogiska delen av mitt teoretiska ramverk har jag hämtat 

från Berit Ljungs avhandling Museipedagogik och erfarande.37 Det jag har tagit 

fasta på är Ljungs användning av Deweys begrepp erfarenhet. På originalspråket 

engelska använder Dewey termen experience. Eftersom han använder termen både 

som substantiv och som verb följer jag Ljungs exempel och översätter det till erfa-

renhet respektive att erfara. Ljung visar i sin avhandling hur Deweys teorier kan 

användas i museipedagogisk verksamhet.38 Vad som särskilt intresserar mig är 

Deweys resonemang kring vad som gör en erfarenhet utbildande. Jag vill under-

söka hur dessa resonemang kan tolkas i en arkivpedagogisk kontext. 

Dewey menade att det nära och nödvändiga sambandet mellan faktisk erfaren-

het och utbildning var en av grundstenarna för den progressiva utbildningsfiloso-

fin.39 Trots detta kan erfarenhet inte jämställas med utbildning. Det går heller inte 

att likställa erfarenhet och kunskap men däremot är kunskap en form av erfaren-

het.40 Dewey definierar erfarenhet med att individen har interagerat med något 

som händer i sin omgivning.41 

Alla erfarenheter är inte utbildande. Både innehållet och omständigheterna av-

gör om erfarenheten är en bildande sådan. Omständigheterna kan exempelvis in-

nebära ett distraktionsmoment som gör att individen inte kan tillgodogöra sig erfa-

renheten.42 När det gäller innehållet så avgörs erfarenhetens potential att vara ut-

bildande bland annat av erfarenhetens kvalitet. Erfarenheter kan ha två olika kva-

liteter. Den första kvaliteten är den omedelbara, det vill säga om erfarenheten var 

angenäm eller inte. Den andra kvaliteten är effekten den har på andra erfarenheter. 

Detta är svårare att avgöra.43 Båda dessa kvaliteter är viktiga och kan liknas vid 

Deweys resonemang om primärt och sekundärt erfarande. Det primära erfarandet 

upplevs direkt och kan vara sinnesintryck, känslor och spontana tankar. Att få en 

estetetisk upplevelse framför ett konstverk kan beskrivas som ett primärt erfa-

rande. Det är vad som fångar vår uppmärksamhet och väcker intresse. Det sekun-

                                                 
36 Sundgren, G. (2011), ”John Dewey – en reformpedagog för vår tid”, s. 90. 
37 Ljung, B. (2009), Museipedagogik och erfarande. 
38 Ljung, B. (2009), Museipedagogik och erfarande, s. 87-92. 
39 Dewey, J. (2004), Individ, skola och samhälle, s. 168. 
40 Ljung, B. (2009), Museipedagogik och erfarande, s. 133. 
41 Dewey, J. (2004), Individ, skola och samhälle, s. 185. 
42 Ljung, B. (2009), Museipedagogik och erfarande, s. 129. 
43 Dewey, J. (2004), Individ, skola och samhälle, s. 171ff. 
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dära erfarandet kan också kallas det reflektiva. Det handlar om att formulera och 

kommunicera erfarenheten. Att tillskriva erfarenheten mening och tillägna sig 

ökad kunskap.44 

Det är viktigt att påpeka att erfarande är någonting aktivt som är starkt kopplat 

till handlande. Dewey menar att erfarande har ett aktivt och ett passivt element. 

Den aktiva delen är att vi försöker utföra något och den passiva att vi sedan ge-

nomgår konsekvenserna av vårt försök. Att vi förstår sambandet mellan den aktiva 

och den passiva delen avgör kvaliteten på erfarenheten. För att erfarenheten ska 

vara utbildande måste vi inte bara se sambandet, vi måste förstå det.45 Erfarenhet-

en i sig är således inte en direkt kognitiv aktivitet men det är det kognitiva arbetet 

som ger erfarenheten dess värde. Utan tankeelementet kan vi inte ha en utbildande 

erfarenhet.46 

Ett viktigt kriterium för om en erfarenhet är utbildande eller inte är kontinui-

tet. Det kan förklaras som sammanhang eller något sammanhängande.47 Även om 

det kan finnas värde i enstaka erfarenheter som att de är intressanta eller underhål-

lande så behöver erfarenheter sammanhang för att vara utbildande.48 Eftersom 

erfarenheter har effekter på andra erfarenheter (gamla och nya) så påverkar varje 

erfarenhet förutsättningar för nya erfarenheter. Preferenser och aversioner gäl-

lande nya erfarenheter utvecklas. Detta kan verka både positivt och negativt för 

lärandet. En dålig erfarenhet kan leda till ointresse och dålig självdisciplin medan 

en bra erfarenhet leder till nyfikenhet och nya berikande erfarenheter.49  

Om en erfarenhet väcker nyfikenhet, stärker initiativförmågan och leder till önskningar och 
syften som är tillräckligt starka för att bära en person över döda punkter i framtiden, så verkar 
kontinuiteten på ett helt annat sätt.50  

Tidsaspekten är mycket viktig när det gäller erfarenheter. En erfarenhet påverkar 

inte bara kommande erfarenheter utan får individen att reflektera kring och om-

värdera tidigare erfarenheter.51 

Dewey i arkiven 

Ljung har i sin doktorsavhandling visat hur Deweys teorier om erfarande och erfa-

renhet går att koppla till museipedagogik.52 Jag har inte hittat något exempel på 

                                                 
44 Ljung, B. (2009), Museipedagogik och erfarande, s. 126. 
45 Dewey, J. (1916), Dewey, John (1916), Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of 

Education. Kapitel 11: Experience and Thinking. Eftersom denna bok är läst som e-bok i HTML-format 

återger jag inte exakta sidnummer utan kapitelnamnet. 
46 Dewey, John (1916), Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, Kapitel 

11: Experience and Thinking. 
47 Ljung, B. (2009), Museipedagogik och erfarande, s. 122. 
48 Dewey, J. (2004), Individ, skola och samhälle, s. 172. 
49 Dewey, J. (2004), Individ, skola och samhälle, s. 179. 
50 Dewey, J. (2004), Individ, skola och samhälle, s. 180. 
51 Ljung, B. (2009), Museipedagogik och erfarande, s. 120. 
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hur Deweys teorier har tolkats i en arkivpedagogisk kontext men jag vill mena att 

det finns tillräckligt med beröringspunkter mellan musei- och arkivpedagogik för 

att göra en sådan koppling. Dewey framhöll även historieämnet som mycket vik-

tigt om det lärs ut på rätt sätt. Ekonomisk historia och vetenskapshistoria menade 

han var särskilt viktiga. Genom historia kan en personlig erfarenhet sättas i ett 

mycket större sammanhang.53 

Arkiv är den perfekta platsen för aktivt kunskapssökande. Jämfört med museer 

som måste arbeta för att skapa interaktion och aktivitet hos sina besökare är detta 

en inbyggd funktion hos arkiven. Att använda ett arkiv är en mycket aktiv hand-

ling. Användaren har i regel ett syfte, en fråga, innan han eller hon besöker arki-

vet. Väl där behövs en idé om hur frågan ska besvaras. Ett besök på ett arkiv ger 

ingen omedelbar belöning. Man måste investera tid och intresse för att nå fram till 

det man söker.54 Dewey framhåller intelligent handlande och betonar att kunskap 

inte kan nås genom att passivt betrakta världen. Kunskap nås genom att vi ställs 

inför problematiska situationer som kräver att vi aktivt använder och bygger kun-

skap för att lösa situationen. Dewey betonar att orsaken till att vi tänker är att vi 

vill komma fram till en slutsats om något. Osäkra och problematiska situationer 

gör det ännu viktigare att kunna förutse resultatet av vårt handlande.55 Det är en av 

orsakerna till varför jag anser att Deweys idéer om lärande är lämpliga att an-

vända inom arkivpedagogiken. Just den aktiva aspekten av att använda arkiven är 

viktig att ta fasta på. Martinsdotter och Järtelius uttryckte i sin artikel en viss oro 

för att aktiviteter och utställningar lockar besökare istället för brukare till arki-

ven.56 Ett besök på exempelvis Arkivens dag tenderar då att vara en passiv upple-

velse istället för en aktiv sådan. Kan ett passivt besök på ett arkiv utgöra en 

bildande erfarenhet? Det är utifrån detta resonemang jag ställer min frågeställning 

om huruvida ett besök på Arkivens dag är en utbildande erfarenhet. 

Avgränsning 

Arkivens dag uppmärksammas på många arkivinstitutioner i Sverige. Att under-

söka alla dessa ligger inte inom ramen för en masteruppsats. Jag har därför valt ut 

fem arkivinstitutioner i Stockholms län som alla på olika sätt uppmärksammande 

Arkivens dag år 2013. De fem arkivinstitutionerna jag har undersökt är Lidingö 

stadsarkiv, Norrtälje stadsarkiv, Stockholm stadsarkiv, Nynäshamns bild- och 

 
52 Ljung, B. (2009), Museipedagogik och erfarande, passim. 
53 Dewey, John (1916), Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, Kapitel 

16: The Significance of Geography and History. 
54 Collins, G. P. (2008), ”Permitted Use and Users: The Fallout Shelter’s Sealed Environment”, s. 179. 
55 Dewey, John (1916), Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, Kapitel 

11: Experience and Thinking. 
56 Martinsdotter, K. & Järtelius, A. (2001), ”Att nå nya arkivbrukare – en internationell utblick”, s. 84. 



 16 

folkrörelsearkiv och Sollentuna kommunarkiv. Eftersom jag tycker att en jämfö-

relse mellan stora nationella arkiv som riksarkivet och mindre institutioner inte 

skulle vara till nytta för min uppsats så valde jag att koncentrera mig på kommun- 

och stadsarkiv i Stockholms län. Det är dock inte riktigt så enkelt eftersom Stock-

holms stadsarkiv också är ett landsarkiv och Nynäshamns bild- och folkrörelsear-

kiv inte är ett kommunarkiv, däremot är det i kommunal regi. Jag har valt att en-

bart intervjua de som arbetar på arkivinstitutionerna och inte några besökare. 

Detta är ett medvetet val som jag har fattat av praktiska skäl såväl som på grund 

av uppsatsens inriktning.  
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Metod och källmaterial 

Som metod använder jag kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med 

Arkivens dag på olika arkivinstitutioner. Jag kommer även att studera statliga ut-

redningar och arkivlagen samt andra relevanta texter som webbsidor och broschy-

rer.  

Intervjuer 

Intervjuer kan se mycket olika ut beroende på vilka kunskapsmål och frågeställ-

ningar forskaren har. Det är kunskapsmålen som skall avgöra vilken form inter-

vjun tar, vilka frågor som ställs och till vem.57 Man brukar skilja på strukturerade 

och öppna intervjuer. Strukturerade intervjuer är mycket styrda med ett fast fråge-

formulär och ibland även svarsalternativ. Det kan vara bra till en undersökning 

som kräver specifika faktauppgifter från informanterna. I andra änden av skalan 

ligger den ostrukturerade intervjun där samtalet flödar mer fritt och följer infor-

mantens intresse.58 Eftersom mina kunskapsmål rör det praktiska arbetet med Ar-

kivens dag är jag inte i lika hög grad intresserad av informanternas känslor och 

upplevelser. Därför väljer jag den semistrukturerade intervjun som metod. En del 

frågor förbereds innan intervjun.59 

Olika kunskapsmål ställer också olika krav på transkriberingen av intervjuer-

na. Eftersom jag är intresserad av vad informanterna har att säga om hur de går till 

väga vid uppmärksammandet av Arkivens dag och hur de resonerar kring de för-

hållandevis praktiska frågor kopplade till detta så behöver jag inte vid transkribe-

ringen ta hänsyn till tonfall, pauser och kroppsspråk som i andra sammanhang kan 

vara nödvändigt.60 

Jag har valt att av etiska skäl anonymisera mina informanter genom att kalla 

dem Informant A, Informant B och så vidare. Däremot kallar jag den arkivinstitut-

ion de företräder vid dess rätta namn eftersom vilken arkivinstitution ett resone-

mang handlar om är viktigt då de institutioner jag har besökt har haft olika förut-

                                                 
57 Fägerborg, E. (1999), ”Intervjuer” s. 63. 
58 Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011), ”Intervjuer”, s. 40. 
59 Se bilaga 1.  
60 Fägerborg, E. (1999), ”Intervjuer” s. 69. 
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sättningar. En mer detaljerad metodredovisning angående intervjuerna presenteras 

i avsnittet Intervjuer och analys.   

Lagtexter och statliga utredningar 

Arkivinstitutionernas arbete med tillgängliggörande i olika former har förstås en 

grund i både lagtexter och utredningar. För att visa hur kulturpolitiken styr arki-

vens uppdrag använder jag den senaste arkivutredningen Arkiv för alla - nu och i 

framtiden (SOU 2002:78). Jag kommer även att undersöka regleringsbreven för 

Riksarkivets verksamhet under 2000-talet. Jag undersöker också de två senaste 

kulturpropositionerna från 1996 respektive 2009. Dessa övergripande kulturpoli-

tiska mål kommer jag att läsa i relation till hur det praktiska arbetet med Arkivens 

dag går till på arkivinstitutionerna.  

Webbplatser och broschyrer 

En viktig källa till kunskap om Arkivens dag är de webbsidor och broschyrer som 

Arkivens dag och de arkivinstitutioner som uppmärksammar dagen publicerar. 

Arkivinstitutionerna har också gjort egna affischer inför Arkivens dag. De senaste 

finns ute på webben men äldre affischer visade informanterna ofta upp under in-

tervjuerna. Webbsidor är också min huvudsakliga källa för information om de 

internationella arrangemang som liknar Arkivens dag. En del av arkivinstitution-

erna jag har undersökt har skrivit broschyrer och informationsblad för informera 

om arkivet eller Arkivens dag.  
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Arkivens dag  

I det här kapitlet vill jag visa hur Arkivens dag hänger samman med svensk kul-

turpolitik samt hur liknande tongångar i andra delar av världen tar sig uttryck i 

utåtriktade kampanjer. Jag kommer att inleda med en kort historik över Arkivens 

dag i Sverige samt en beskrivning av webbplatsen för Arkivens dag. 

Arkivens dag – En historik 

Den första idén till Arkivens dag väcktes redan 1995 av Skånes arkivförbund och 

1996 bildades en arbetsgrupp med bland annat Riksarkivet, Svenska Arkivsam-

fundet och Folkrörelsernas Arkivsamfund för att utreda frågan. 400 000 kronor 

beviljades som stöd till projektet från ”Kultur i hela landet”. Ett kontaktnät med 

representanter från hela arkiv-Sverige byggdes upp. Riksarkivet producerade en 

webbplats med alla arrangemang och ett speciellt nummer av Tema Arkiv trycktes 

i 70 000 exemplar. Första Arkivens dag, 7 november 1998, blev en succé. 454 

institutioner deltog med aktiviteter som utställningar, visningar av magasinen och 

bokutgivning. Över 35 000 besökare kom och många av dem var förstagångsbe-

sökare.61 

Arkivens dag bedrivs nu som en del i samverkansprogrammet Svenska arkiv i 

samverkan för synlighet. De organisationer som ingår i programmet är Folkrörel-

sernas arkivförbund, Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun, 

Näringslivets arkivråd, Näringslivsarkivens Förening, Arkivrådet AAS, Riksarki-

vet och landsarkiven samt Svenska Arkivsamfundet. Arbetet med Arkivens dag 

koordineras dock av Riksarkivet.62 

Arkivens dag uppmärksammas nu även i de övriga nordiska länderna och de 

har ett gemensamt tema vart tredje år. Tanken är att temat ska vara så brett att det 

går att finna material i alla typer av arkiv. Arkivinstitutionerna behöver inte följa 

temat utan kan lägga upp programmet för dagen hur de vill.63 

Idag är Arkivens dag en tradition som uppmärksammas av arkivinstitutioner 

över hela Sverige. Det är viktigt att påpeka att inte bara renodlade arkivinstitut-

ioner uppmärksammar dagen utan även museer och hembygdsföreningar. Av mu-

                                                 
61 Larsson, M. (1999), ”Arkivens dag 7 november, 1998”, s. 56 ff. 
62 Arkivens dag webbplats > SASS. 
63 Arkivens dag webbplats > Om Arkivens dag. 
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seiinstitutioner uppmärksammades Arkivens dag 2013 av exempelvis Sjöhisto-

riska museet, Armémuseum och Stockholm stadsmuseum.64 

Webbsidan  

Information om Arkivens dag hittas enklast på webbsidan arkivensdag.nu. Sidan 

är byggd och drivs av Riksarkivet. Sidan är enkelt uppbyggd med fyra rubriker i 

menyn; ”Startsidan”, ”Om Arkivens dag”, ”Vad händer på din ort?” och ”Region-

ala kontaktpersoner”. På startsidan ser man logotypen, lite kort fakta och datum 

för dagen samt en bild. Det finns också länkar till webbplatserna för de nordiska 

ländernas Arkivens dag-arrangemang samt till en faktasida om SASS (Svenska 

Arkiv i Samverkan för Synlighet) som anordnar dagen. Under rubriken ”Om arki-

vens dag” finns en kort historik om dagen samt en lista på alla teman som varit. 

Den mest spännande rubriken är ”Vad händer på din ort?”. Då man klickar på den 

kommer man till en Sverigekarta uppdelad efter län. Varje län är en länk som le-

der till en sida där arkivinstitutionerna som uppmärksammar Arkivens dag i länet 

kan lägga upp sina program. Det finns ofta också en länk till en egenproducerad 

affisch eller programmet i pdf-format.65 

Jämfört med våra nordiska grannländer är den svenska webbplatsen för Arki-

vens dag förhållandevis enkel. Det är en mycket enkel HTML-sida. Den uppdate-

ras sällan och det finns ibland felaktiga inaktuella uppgifter på den. Ända långt in 

i mars 2014 stod det att årets tema var flora och fauna vilket var temat år 2013.66 

Internationella perspektiv 

Olika typer av evenemang med syfte att öka medvetenheten om arkiv och locka 

besökare till arkiven finns över hela världen. De nordiska ländernas arrangemang 

liknar de svenska arrangemangen på Arkivens dag. I Storbritannien och Irland 

däremot finns en mer sammanhållen satsning som varar en hel vecka. I det här 

kapitlet kommer jag att kort presentera hur sådana evenemang kan se ut i Norden, 

Storbritannien och Irland och USA. Jag tar även upp hur International Council of 

Archives arbetar med att uppmärksamma International Archives Day 9:e juni 

varje år.  

Norden 

Vart tredje år har de nordiska länderna ett gemensamt tema för Arkivens dag. I 

Danmark ansvarar SLA, (Sammenslutningen af lokalarkiver) för uppmärksam-

                                                 
64 Arkivens dag webbplats > Vad händer på din ort 2013 > Stockholms län. 
65 Arkivens dag webbplats > Vad händer på din ort > Stockholms län. 
66 Arkivens dag webbplats > Start [2014-03-25]. 
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mandet av Arkivens dag.67 De redovisar besöksstatistik på sin webbplats och uti-

från den går det att se att arrangemangen växer i storlek. År 2012 var det drygt 

3700 gäster på 103 arrangemang och år 2013 var det uppe i över 6300 besökare 

föredelat på 163 arkivinstitutioner och då hade alla ännu inte rapporterat in resul-

taten.68 År 2013 hade Arkivens dag inget speciellt tema i Danmark. De flesta ar-

kivinstitutioner hade öppet hus, utställningar och föredrag. Intressant var att en del 

arkiv hade som målsättning att även visa lite närmare hur arkivarier arbetar. SLA 

hjälper medlemsarkiven med pressmeddelande, affisch och inbjudan. De ger även 

lite tips om hur man kan marknadsföra dagen.69 

I Finland har Arkivens dag uppmärksammats sedan 2002. Ansvariga är Ar-

kivverket som består av Riksarkivet och landsarkiven. De finns representerade i 

den arbetsgrupp som arbetar med Arkivens dag. Där finns också representanter 

från bland annat Arbetararkivet och Finska litteratursällskapet. Temat för år 2013 

var ”Resa i arkiven”. Upplägget är på samma sätt som i Sverige med att arkivin-

stitutionerna själva ordnar själva aktiviteterna men Arkivens dag-vykort går att 

beställa från Arkivverket. I Finland delas även priset ”Årets arkivgärning” ut på 

Arkivens dag. Det delas ut till en person som på något sätt främjat arkiv i Fin-

land.70 

År 2001 började Arkivens dag uppmärksammas även i Norge som ”arkivda-

gen”. Kulturrådet tillsammans med Riksarkivet och Landslaget for lokal- og pri-

vatarkiv är ansvariga för att koordinera firandet.71 Dock är den centrala organise-

ringen liten. På webbplatsen poängteras att den centrala styrningen är låg för att 

uppmuntra de lokala initiativen. Precis som i övriga Norden bestäms temat 

centralt men det är arkivinstitutionernas beslut hur det ska användas. Tema för år 

2013 var ”stemmor”.72 Den centrala organisationen hjälper till med en logotyp, 

boschyrer samt ett kalendarium där arkivinstitutionerna kan anmäla sitt delta-

gande.73 

Även Island har uppmärksammat Arkivens dag sedan 2001. Webbplatsen för 

Arkivens dag drivs av isländska riksarkivet (Skjalasafn) tillsammans med lokala 

arkiv.  År 2013 var temat ”Skatter ur samlingarna”. På sin webbplats framhåller 

de starkt arkivens betydelse som kulturarv. De visar också upp bilder med exem-

pel på arkivhandlingar och förklarar vilken information som de bär på. Även pro-

grammet för de arkivinstitutioner som deltar står att finna på webbplatsen.74 

                                                 
67 SLA:s webbsida > Arkivernes dag. 
68 SLA:s webbsida > Arkivernes dag.  
69 SLA:s webbsida > Arkivernes dag.  
70 Arkivens dag i Finlands webbsida > På svenska > Arkivens dag i Norden. 
71 Norska kulturrådets webbplats > Arkivdagen > Om arkivdagen. 
72 På svenska ”röster”. 
73 Norska kulturrådets webbplats > Arkivdagen > For arrangører. 
74 Isländska Arkivens dag > Um skjaladaginn (Översatt med Google translate). 



 22 

Storbritannien och Irland 

Den största och mest sammanhållna satsningen på att marknadsföra och skapa 

medvetande om arkiv är kampanjen Explore Your Archive i Storbritannien och 

Irland. Kampanjen presenterades inom arkivsektorn i maj 2013 vilket gav arkiven 

ungefär ett halvår att förbereda sig på innan kampanjen lanserades för allmänhet-

en den 16 november 2013. Kampanjen bygger vidare på det tidigare initiativet 

Archival Awareness Campaign som har funnits sedan 2003.75 Kampanjen är ett 

samarbete mellan National Archives, Archives & Records Association och en 

reklambyrå.76 Från den 16 november och en vecka framåt var ett stort antal arkiv i 

Storbritannien och Irland med i kampanjen på olika sätt med bland annat öppna 

hus, föredrag och digitalt tillgängliggörande. Veckan vänder sig både till nya ar-

kivbesökare och till vana arkivanvändare.77 Kampanjen invigdes officiellt med ett 

firande i det brittiska parlamentet anordnat av den interparlamentariska gruppen 

för arkiv och historia.78 

Explore Your Archives är en centralt organiserad kampanj där tanken är att 

den ska tillhandahålla verktyg för varje arkivinstitution att utforma sitt program på 

ett sätt som både när det gäller budget och innehåll passar dem. Det finns därför 

exempelvis inget centralt tema för kampanjen. Däremot finns en ”verktygslåda” 

där arkivarier på olika institutioner kan hämta idéer och förslag för sina arrange-

mang. 79 Där finns också bestämmelser gällande saker som logotyp, typsnitt och 

grafisk utformning för att ge kampanjen ett enhetligt utseende. Verktygslådan är 

indelad i tre nivåer beroende på hur mycket arkiven kan eller vill engagera sig.80 

Ett stort fokus under kampanjen var att skapa varumärket Explore Your Archives. 

Typsnittet, färgerna och den moderna estetiken skulle ge kampanjen ett modernt 

och attraktivt utseende.81 

En intressant skillnad mellan Explore Your Archives och Arkivens dag är att 

medan Arkivens dag har ett sammanhållet tema men helt olika aktiviteter så har 

Explore Your Archives inget tema men däremot gemensamma aktiviteter. Den 

största satsningen på en gemensam idé för veckan var Story Box, ”Historielådan”. 

Det går ut på att arkivinstitutionerna samlar material om ett ämne i en låda, an-

tingen en ”riktig” låda eller en virtuell sådan. Den kan sedan användas i olika 

                                                 
75 Pallascio, M. (2014), Explore Your Archives Evaluation Report – March 2014, s. 4. 
76 National Archives webbplats > About us > News > News in 2013 > Explore Your Archive campaign 

launched at Houses of Parliament. 
77 National Archives webbplats > Archives sector > Current initiatives > Explore Your Archives Toolkit > 

Explore Your Archives Toolkit pdf. 
78 National Archives webbplats > Home > News > News Archive > 2013 > Explore Your Archives campain 

launched at Houses of Parliament. 
79 National Archives webbplats > Archives sector > Current initiatives > Explore Your Archives Toolkit > 

Explore Your Archives Toolkit pdf.  
80 National Archives webbplats > Archives sector > Current initiatives > Explore Your Archives Toolkit > 

Explore Your Archives Toolkit pdf s. 20-39. 
81 Pallascio, M. (2014), Explore Your Archives Evaluation Report – March 2014, s. 6-7. 
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sammanhang, även utanför arkivinstitutionernas lokaler. Föremål kan med fördel 

lånas in från museum eller andra verksamheter och på så sätt utveckla ABM-

samarbetet. Under veckan används historielådorna på olika sätt, bland annat på 

bibliotek, ålderdomshem och skolor. En arkivinstitution bjöd in ortens romska 

befolkning för att skapa egna historielådor för att på så sätt visa hur arkiv kan ut-

vecklas och berätta nya historier från fler grupper.82 

En glädjande omständighet är att Explore Your Archives har utvärderats or-

dentligt genom enkäter och intervjuer med arkivarier som deltagit i kampanjen. I 

utvärderingen visade det sig att kampanjen varit mycket lyckad.83 Många var sär-

skilt nöja med det starka varumärket och möjligheterna att använda det på olika 

sätt både i affischer och på webben och sociala medier.84 I utvärderingen visade 

det sig också att många hade använt de verktyg från ”verktygslådan” som tillhan-

dahölls genom kampanjen. Särskilt mycket använda var de generella råden samt 

de nedladdningsbara grafiska verktygen som kunde användas för att göra eget 

marknadsföringsmaterial. Nästan 70 procent av de som svarade på enkäten hade 

använt något verktyg från ”verktygslådan”. Nästan 90 procent använde också de 

posters som fanns att ladda ner från kampanjens webbplats.85 Ungefär hälften av 

de som deltagit i kampanjen och svarade på enkäten hade i någon form använt 

konceptet ”Historielådan”.86 Hela kampanjen har annars ett starkt historiskt fokus 

och lyfter inte fram arkivens demokratiska betydelse i någon större utsträckning. 

USA 

I USA finns inte en gemensam dag eller vecka för att uppmärksamma arkiven. 

Däremot ordnas arrangemang som är gemensamma för vissa stater eller regioner. 

Ett exempel på ett nationellt initiativ är Archives Month som uppmärksammas av 

Society of American Archivists i oktober varje år sedan 2006. Det är en hel må-

nad med evenemang för att öka medvetenheten om arkiv hos allmänheten och 

media. Society of American Archivists tillhandahåller affischer och olika tips och 

råd angående marknadsföring och publicitet. Förutom den hjälpen är det upp till 

de arkivinstitutioner som vill delta att själva utforma sitt firande. Society of Ame-

rican Archivists uppmanar arkivarierna på arkivinstitutionerna att dela med sig på 

webbplatsen av sina idéer och erfarenheter av aktiviter från månaden.87 

Society of American Archivist uppmanar också sina medlemmar att lansera 

tävlingen ”I found it in the archives”, under American Archives Month. Tävlingen 

går ut på att användare av arkiven som har upptäckt något intressant eller viktigt 

                                                 
82 Pallascio, M. (2014), Explore Your Archives Evaluation Report – March 2014, s. 14-15. 
83 National Archives webbplats > Home > News > Latest News > Explore Your Archives 2013 evaluation.  
84 Pallascio, M. (2014), Explore Your Archives Evaluation Report – March 2014, s. 6-7. 
85 Pallascio, M. (2014), Explore Your Archives Evaluation Report – March 2014, s. 9-10. 
86 Pallascio, M. (2014), Explore Your Archives Evaluation Report – March 2014, s. 13-14. 
87 Society of American Archivists webbplats > Professional Issues & Advocacy > American Archives Month. 
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ska dela med sig av sin upptäckt via en social mediaplattform. Varje arkivinstitut-

ion har en lokal tävling där de bästa bidragen går vidare till en nationell final föl-

jande augusti. Det är således en kampanj som sträcker sig över en period på cirka 

ett år. Society of American Archivists framhåller att kampanjen både lyfter fram 

vikten av arkiv i en allmän kontext och att tävlingsmomentet kan bidra med publi-

citet för arkivinstitutionen.88 

Det är värt att notera att förutom den utåtriktade verksamheten så uppmärk-

sammar Society of American Archivist på 1 maj ”MayDay”, en dag att ägna åt 

katastrofberedskap för arkiv.89 

Förutom vad som anordnas av American Society of Archivists finns många 

mer eller mindre lokala initiativ. Det kanske största och mest uppmärksammade 

av dessa är Archives Week i New York som har uppmärksammats sedan 1988. 

Veckan anordnas av The Archivists Round Table of Metropolitan New York, Inc 

(ART) och äger rum i oktober varje år. År 2013 deltog 30 ABM-institutioner i 

uppmärksammandet av veckan. Det övergripande målet med veckan är att infor-

mera allmänheten om mängden arkivmaterial som finns tillgängligt på regionens 

arkivinstitutioner. Aktiviteterna under veckan innefattar allt från paneldiskussion-

er, öppna hus och utställningar till prisutdelning för arkivarier som gjort särskilda 

insatser för arkiven i regionen.90 

Ett annat exempel på en långvarig satsning är Archives Week i Ohio som star-

tades av Society of Ohio Archivists 1993 med arkivveckan i New York som före-

bild. Sedan 2007 har den dock uppgått i American Archives Month. Det fortsätter 

dock vara en stark regional satsning för staten Ohio med ett tema bestämt av Soci-

ety of Ohio Archivists. År 2013 var temat katastrofer i Ohio.91 Effekterna av Ohio 

Archives Week diskuteras av arkivarien och koordinatorn för Ohio Archives 

Week, George W Bain, i ett nummer av Archival Issues 1998. Han menar att det 

har varit en stor succé för att öka medvetenheten om arkiv hos allmänheten och 

föreslår fler sådana initiativ på både regional och nationell nivå.92 

International Council of Archives  

Även International Council of Archives (ICA) uppmärksammar en särskild dag, 

International Archives Day. Den infaller den 9 juni varje år och har uppmärk-

sammats sedan 2007. Initiativ till dagen togs på den internationella arkivkongres-

sen i Wien år 2004 med viljan att det skulle bli en internationell FN-dag för arki-

                                                 
88 Society of American Archivists webbplats > Professional Issues & Advocacy > I Found It In The Ar-

chives!. 
89 Society of American Archivists webbplats > Professional Issues & Advocacy > MayDay: Saving Our 

Archives. 
90 The Archivists Round Table of Metropolitan New York, Inc (ART) webbplats > Education and events > 

Archives Week. 
91 Society of Ohio Archivists webbplats > Events > Archives Month. 
92 Bain, G. W. (1998), ”Archives Week and the Power of Intersecting Ripples”, s. 14. 
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ven. FN valde i stället att skapa en dag för audiovisuellt kulturarv den 27:e okto-

ber eftersom det var viktigt att öka medvetenheten om att kulturarvet numer finns 

även i audiovisuella medier. Planerna på en internationell dag för arkiven gick 

dock vidare utan FN och International Council of Archives valde datumet 9 juni 

eftersom det var dagen då International Council of Archives grundades 1948. Ett 

av målen med dagen är att öka medvetenheten hos allmänheten om arkiv och var-

för arkiven är viktiga. Dagen ska också öka medvetenheten om arkiv hos besluts-

fattare och inom näringslivet. Dagen kan användas till att öka tillgängligheten till 

arkivinstitutionerna och i allmänhet öka arkivens synlighet i samhället.93 

International Council of Archives ordnar affischer för varje år på engelska, 

spanska och franska som kan laddas ner från webbplatsen. Varken Sverige eller 

de andra nordiska länderna uppmärksammar International Archives Day vilket 

kan förklaras med att Arkivens dag i november redan är en väletablerad tradition. 

25 länder stod på International Council of Archives lista över de länder som upp-

märksammade dagen år 2013.94 År 2012 var det bara 17 länder.95 Detta är dock 

inte bara en lista utan också länkar till programmen för firandet. Det är mycket 

möjligt att fler länder uppmärksammar dagen utan att anmäla sitt firande till ICA. 

Uppmärksammandet av dagen ser olika ut i olika länder. I Spanien liknar ar-

rangemangen för International Archives Day de som är för Arkivens dag i de nor-

diska länderna. Det är utställningar, magasinsvisningar och föreläsningar som står 

på programmet.96 I Australien däremot har de valt att belysa digitaliseringen av 

handlingar på webben.97 På Malta firades dagen med skolbesök på arkivinstitut-

ionerna samt en föreläsning för yrkesverksamma arkivarier om arkivens utveckl-

ing i den digitala eran.98 

Kulturpolitik och tillgängliggörande 

I det här avsnittet undersöker jag vilken roll Arkivens dag spelar i de övergripande 

målen för tillgänggörande av arkiven i svensk kulturpolitik. 

På senare år har frågor om tillgängliggörande mer och mer börjat lyftas in i 

målen för arkivinstitutionerna. En statlig utredning gjordes, Arkiv för alla - nu och 

i framtiden, SOU 2002:78 som kom till inför sammanslagningen av Riksarkivet 

och landsarkiven till en myndighet. Arkivutredningen gjordes på uppdrag av rege-

                                                 
93 International Council of Archives Webbplats > Events > International Archives Day. 
94 International Council of Archives Webbplats > Events > International Archives Day > 2013. 
95 International Council of Archives Webbplats > Events > International Archives Day > 2012. 
96 International Council of Archives Webbplats > Events > International Archives Day > International Ar-

chives Day 2013 in Spain. 
97 International Council of Archives Webbplats > Events > International Archives Day > International Ar-

chives Day 2013 in Australia. 
98 International Council of Archives Webbplats > Events > International Archives Day > International Ar-

chives Day 2013 in Malta. 



 26 

ringen enligt kommittédirektiv 2000:104, Utredning av vissa arkivfrågor.99 Där 

står uttalat att ett viktigt syfte med utredningen ”[…]är att föreslå åtgärder som 

underlättar för nya grupper att använda arkiven och som förbättrar arkivens till-

gänglighet.”100 

Utredningen ger frågan om tillgänglighet ett eget kapitel och argumenterar för 

att en av arkivinstitutionernas viktigaste uppgifter är att nå nya grupper av använ-

dare. Särskilt fokus ska ligga på barn- och ungdomar, människor med annan kul-

turell bakgrund än den svenska samt människor med funktionshinder. För att nå 

det målet föreslår utredningen att varje landsarkiv ska ha en arkivpedagog.101  

Varför det är viktigt att locka nya grupper till arkiven motiverar utredningen 

med två huvudargument, betoningen på arkiven som kulturarv och arkiven som 

redskap för demokrati. Att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kul-

turarvet är fastslaget i Arkivlag (1990:782), 3§.102 Utredningen framhåller att kul-

turarvet i arkiven är viktigt för att ge oss kunskap om historien och människors 

levnadsförhållanden förr. Detta kan hjälpa oss att förstå vår samtid men även 

andra kulturer. Denna kunskap är också viktig för såväl akademisk forskning så-

väl som för släkt- och lokalhistorisk forskning.103 Med det demokratiska argumen-

tet menar utredningen att arkiven är mycket viktiga för öppenhet, insyn och allsi-

dig upplysning. Att kunna ta del av myndigheters handlingar är en förutsättning 

för debatt och delaktighet i demokratin. Här är det därför extra viktigt att nå nya 

grupper som personer med funktionsnedsättning eller personer med annan kultu-

rell bakgrund än den svenska så att alla kan vara delaktiga i den demokratiska 

processen. Utredningen betonar också att arkiven spelar en roll i integrationen i 

samhället. Mötet med det svenska samhället sker ofta så att det uppstår handlingar 

hos myndigheter, föreningar och arbetsplatser. Detta är också en del av kulturar-

vet som det är viktigt att bevara på rätt sätt så att invandringen i framtiden kan 

studeras och återberättas så korrekt som möjligt. Detta görs enligt utredningen 

bäst med deltagande från de som är mest berörda.104 

Hur menar då personerna bakom utredningen att arkiven ska gå tillväga för att 

uppnå detta? En av de viktigaste åtgärderna är att satsa på barn och ungdomar. I 

utredningen framhålls satsning på barn och ungdomar som ett sätt att nå nya 

grupper. Väcks ett intresse och en medvetenhet redan i unga år kan dessa unga 

användare komma att fortsätta använda arkiven som vuxna. För att nå barn och 

                                                 
99 Kommittédirektiv 2000:104, Utredning av vissa arkivfrågor. Finns tillgänglig via Sveriges Riksdags webb-

plats > Dokument & lagar > Utredningar > Kommittédirektiv > Utredning av vissa arkivfrågor. 
100 Kommittédirektiv 2000:104, Utredning av vissa arkivfrågor. Finns tillgänglig via Sveriges Riksdags 

webbplats > Dokument & lagar > Utredningar > Kommittédirektiv > Utredning av vissa arkivfrågor. 
101 Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78), s. 162. 
102 Arkivlag (1990:782), 3§. 
103 Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78), s. 164. 
104 Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78), s. 164 f. 
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ungdomar framhåller utredningen samarbete mellan arkivinstitutioner och sko-

lan.105 

En annan viktig åtgärd för att öka tillgängligheten är samverkan mellan olika 

arkivinstitutioner men också hela ABM-sektorn och folkrörelserna. Högre grad av 

samordning skulle ge vinster bland annat genom möjligheter att dela med sig av 

ändamålsenliga lokaler och speciella nyckelkompetenser.106 I utredningen fram-

hålls det att Riksarkivet bör ta initiativ till utåtriktad verksamhet för hela arkivsek-

torn. Hit räknas bland annat konferenser, utställningar och ”andra utåtriktade ar-

rangemang som lyfter fram vissa händelser med utgångspunkt i arkivmateri-

alet”.107  

Arkivens dag nämns också i detta sammanhang som ett arrangemang där såväl 

enskilda som offentliga arkivinstitutioner anordnar exempelvis visningar och 

öppna hus.108 Även i regleringsbrevet för Riksarkivets och landsarkivens verksam-

het för budgetåret 2003 framhålls tillgänglighet som ett viktigt område.109 I regle-

ringsbrevet anges att: 

Målet är ökad förståelse och ökat intresse för arkiven som källa för information och kunskap 
och för att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och människors villkor. Fler och nya grup-
per av användare skall nås.110 

Detta ska uppnås genom utåtriktade arrangemang exempelvis kopplade till skol-

verksamhet. Även de pedagogiska aktiviteterna kopplade till verksamheter vid 

universitet och högskolor ska utvecklas. I regleringsbrevet betonas att arkiven ska 

ge olika perspektiv på samhällsutvecklingen grundade i klass, kön, generation och 

kulturell bakgrund.111 I regleringsbrevet från år 2004 står samma sak. 

Flera av tankarna från rapporten Arkiv för alla - nu och i framtiden går igen i 

målsättningen för Arkivens dag. Så här beskrivs syftet med Arkivens dag på dess 

webbplats:  

Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet. Genom att ar-
rangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till för-
fluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag.112 

                                                 
105 Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78), s. 165. 
106 Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78), s. 168 f. 
107 Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78), s. 166. 
108 Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78), s. 168. 
109 Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Riksarkivet och landsarkiven. Finns tillgänglig på Ekonomi-

styrningsverkets webbplats > Verktyg och stöd > Regleringsbrev > 2003> Myndighet Riksarkivet. 
110 Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Riksarkivet och landsarkiven. Finns tillgänglig på Ekonomi-

styrningsverkets webbplats > Verktyg och stöd > Regleringsbrev > 2003> Myndighet Riksarkivet. 
111 Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Riksarkivet och landsarkiven. Finns tillgänglig på Ekonomi-

styrningsverkets webbplats > Verktyg och stöd > Regleringsbrev > 2003> Myndighet Riksarkivet. 
112 Arkivens dag webbplats > Om Arkivens dag. 
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Att det är gratis att använda arkiven och att de är tillgängliga oavsett medborgar-

skap är också något som betonas. Att det är en demokratisk rättighet att ta del av 

handlingar är också något som ska poängteras.113 

Att målen för Arkivens dag känns igen från arkivutredningen är inte förvå-

nande med tanke på att dessa tankar om tillgängliggörande ligger i tiden. De finns 

redan med en tidigare kulturpolitisk utsaga, nämligen Kulturpropositionen från 

1996.114  

Det är också viktigt att den allmänna kunskapen och medvetenheten om arkivens betydelse 
ökar. Det är i det sammanhanget viktigt att framhålla t.ex. näringslivs- och folkrörelsearkiv 
samt arkiv som särskilt speglar språkliga och etniska minoriteter, dvs. arkiv som inte regleras 
av lagstiftningen men som likafullt utgör viktiga delar av kulturarvet.115 

Denna tydliga formulering går igen sedan i Arkiv för alla - nu och i framtiden och 

i målen för Arkivens dag. De finns dock inte kvar i den senaste kulturproposition-

en från 2009.116 Även om kulturens tillgänglighet för olika grupper poängteras 

finns ingen specifik del om arkivens tillgänglighet.117  

Arkivutredningen Arkiv för alla - nu och i framtiden publicerades år 2002.  Ef-

ter år 2004 dyker det inte upp något mer i regleringsbreven för Riksarkivet angå-

ende tillgängliggörande annat än att det ingår i verksamheten. Vad har hänt de 

senaste tio åren? Är tillgängliggörande fortfarande en prioritet? Att det inte står 

något specifikt om tillgängliggörande av arkiven i den senaste kulturpropositionen 

är kanske ett tecken på att det inte längre är en kulturpolitisk prioritet.  

Nu är det viktigt att påpeka att de kommunala arkiven inte lyder under Riksar-

kivet utan under kommunstyrelsen i respektive kommun. Det är kommunen som 

bestämmer budgeten. De lyder dock under den del av arkivlagen som fastslår att 

arkiven är en del av kulturarvet. Av de arkiv jag har undersökt så har Stockholm 

stadsarkiv även funktionen som ett landsarkiv vilket gör att det i viss mån lyder 

under Riksarkivet. Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv är inte ett kommunar-

kiv utan ett arkiv som drivs av kommunen vilket gör att det inte ens lyder under 

arkivlagen.118  

En intressant iakttagelse är att Arkiv för alla är en mycket omfattande utred-

ning på över 220 sidor som behandlar allt mellan omorganiseringar av landsarki-

ven, finansiering av statlig arkivverksamhet, bevarande av handlingar på minori-

tetsspråk och digitalt långtidsbevarande. Delen av rapporten som handlar om till-

gänglighet och att öka tillgängligheten för nya grupper är mindre än 10 sidor. 119 

                                                 
113 Arkivens dag webbplats > Om Arkivens dag. 
114 Proposition 1996/97:3. 
115 Proposition 1996/97:3, s. 154. 
116 Proposition 2009/10:3. 
117 Proposition 2009/10:3, s. 16. 
118 Arkivlag (1990:782), 1, 3, 14-16 §§. 
119 Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78), s. 161-169. 
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Ändå är titeln på rapporten Arkiv för alla - nu och i framtiden, något som betonar  

tillgänglighet som ett viktigt mål för verksamheten. 
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Intervjuer och analys 

Jag tog inledningsvis kontakt med informanterna via e-post. I e-postmeddelandet 

beskrev jag ämnet för min undersökning och varför jag ville intervjua informan-

ten. Jag förklarade också att intervjun skulle spelas in. Arkivarier på alla de fem 

arkivinstitutioner jag kontaktade ställde upp på en intervju. Intervjuerna utfördes 

mellan 21 februari och 17 mars 2014 på respektive arkivinstitution. Innan jag på-

började intervjuerna informerade jag informanterna om hur jag skulle anonymi-

sera dem i uppsatsen och frågade om det gick bra. Ingen av informanterna hade 

något att invända. Jag frågade igen om det gick bra att jag spelade in intervjun. 

Den första intervjun gjordes med arkivarien på Lidingö stadsarkiv som är in-

rymt i Lidingö Stadshus som ligger mitt i staden. Det är en relativt liten arkivin-

stitution med två anställda fördelade på en och en halv tjänst. Informant A är 

stadsarkivarie på Lidingö stadsarkiv.120 Norrtälje stadsarkiv har tre anställda och 

har precis flyttat till nya lokaler en bit utanför centrum. Informant B har arbetat på 

Norrtälje stadsarkiv sedan 1980-talet och är den på arkivet som arbetar mest med 

Arkivens dag.121 Nynäshamn bild-och folkrörelsearkiv har en anställd arkivarie, 

Informant D, och arkivet delar lokaler med Nynäshamns bibliotek och folkets hus 

centralt i staden.122 Stockholm stadsarkiv är både stadsarkiv och landsarkiv. Det är 

en av Sveriges största arkivinstitutioner och skiljer sig därför mycket från de 

andra arkivinstitutionerna jag har undersökt.123 Informant C på Stockholm stadsar-

kiv arbetar på avdelningen läsesal och webb som bland annat har ansvaret för 

programverksamheten på arkivet. Till avdelningen hör arbetet med Arkivens 

dag.124 Att det finns en speciell avdelning för denna typ av ändamål utgör en stor 

skillnad mellan Stockholm stadsarkiv och de andra arkiven jag har undersökt med 

bara en eller några få anställda. Sollentuna kommunarkiv ligger centralt i Ture-

bergshuset vid Turebergs torg. Arkivet har två anställda. Sollentuna kommunarkiv 

är speciellt i Arkivens dag-sammanhang eftersom det under de senaste åren har 

                                                 
120 Transkribering av intervju med Informant A 2014-02-21. 
121 Transkribering av intervju med Informant B 2014-02-24. 
122 Transkribering av intervju med Informant D 2014-02-28. 
123 Stockholms stadsarkivs webbplats > Stadsarkivet. 
124 Transkribering av intervju med Informant C 2014-02-25. 
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lyckats locka över 500 besökare på Arkivens dag. Informant E är kommunarkiva-

rie och den personen på arkivet som planerar Arkivens dag.125 

En viktig lärdom jag drog av att utföra intervjuerna är att intervjusituationer 

kan skilja sig mycket åt. När jag började genomföra intervjuerna hade jag en klar 

bild av vad jag ville veta, vad som var viktigt för min undersökning. Att ställa rätt 

frågor var emellertid inte så enkelt eftersom mina idéer om vad som var viktigt 

inte alltid överensstämde med informanternas. Det hände mer än en gång att in-

formanten kom med en intressant och viktig iakttagelse efter det att jag stängt av 

bandspelaren och var på väg att gå. Då fick jag vara uppmärksam och skriva ned 

så mycket som möjligt i min anteckningsbok. Därför är inspelningarna, transkri-

beringarna och de anteckningar jag förde under intervjuerna alla viktiga för att få 

en helhetsbild av intervjun. Frågeunderlaget jag gjorde inför intervjuerna återfinns 

under Bilaga 1. Eftersom formen av intervjun var semistrukturerad lämnade jag 

mycket utrymme åt vad informanterna själva tyckte var viktigt och jag ställde 

även många följdfrågor.  

Jag har av praktiska skäl inte transkriberat alla intervjuerna i sin helhet utan 

valt att transkribera de delarna som besvarar mina kunskapsmål. Det rör sig dock 

om en liten del av materialet som inte är transkriberat, där intervjun rörde sig om 

något som var ovidkommande för min undersökning. Jag har i transkriberingen 

inte tagit hänsyn till pauser, tonfall och kroppspråk. Citaten återges så noggrant 

som möjligt men jag har skrivit om dem till skriftspråk för att göra informanterna 

rättvisa och texten mer läslig.126 

I följande kapitel presenterar jag informanternas svar på mina intervjufrågor 

och min analys. Jag anknyter informanternas svar med min undersökning av de 

internationella motsvarigheterna till Arkivens dag och hur tillgängliggörandet av 

arkiv diskuteras i den statliga utredningen Arkiv för alla - nu och i framtiden 

(SOU 2002:78). 

Kapitlet är strukturerat tematiskt och är indelat i tre delar. I den första diskute-

rar jag vad som händer på Arkivens dag och hur arkivarierna praktiskt arbetar 

med dagen. I det andra avsnittet diskuterar jag syftet med Arkivens dag och hur 

detta hänger samman med arkivens roll i samhället. Jag diskuterar också vad det 

är arkivarierna väljer att lyfta fram på Arkivens dag.  I den tredje delen analyserar 

jag den pedagogiska målsättningen bakom Arkivens dag.  

                                                 
125 Transkribering av intervju med Informant E 2014-03-17. 
126 Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011), ”Intervjuer”, s. 56. 



 32 

Så fungerar Arkivens dag 

Arkivinstitutionerna bestämmer själva hur de vill uppmärksamma Arkivens dag. 

De aktiviteter som arkivinstitutionerna anordnar beror på resurser i fråga om tid, 

pengar och utrymme. Det är även upp till arkivinstitutionerna om de vill använda 

det gemensamma temat eller ej. 

Vad händer på Arkivens dag? 

De institutioner som jag har undersökt hade alla liknande program anpassat efter 

de specifika förutsättningar som varje institution har. Personalens intresseområ-

den, tillgång till lokaler och vilken typ av arkivmaterial man vill presentera avgör 

formerna för aktiviteterna.  Föreläsningar, utställningar, bildspel, filmvisningar 

och visningar i magasinen är de vanliga programpunkterna. Arkivinstitutionerna 

brukar också bjuda på kaffe och fikabröd eller andra godsaker. Det är också van-

ligt att arkivinstitutionerna har bokbord med försäljning av böcker och filmer som 

de producerar. Jag frågade förhållandevis tidigt i intervjuerna vad som hände un-

der Arkivens dag på de olika arkivinstitutionerna. Jag bad informanterna att utgå 

från vad de hade gjort år 2013 och sedan hur de har gjort tidigare år.  

På Norrtälje stadsarkiv har man sedan starten 2001 haft en tipsrunda där man 

kan vinna bokpriser. Frågorna har handlat om allt från fakta om kommunen till 

mer arkivrelaterade frågor om exempelvis offentlighetsprincipen.127 Även på Sol-

lentuna kommunarkiv brukar man ha tipsrunda där man kan vinna bokpriser. 

Filmvisningar är en stor publikdragare på Sollentuna kommunarkiv. Sedan några 

år tillbaka gör arkivet lokalhistoriska filmer baserade på arkivmaterial som då har 

premiär på Arkivens dag. År 2013 hade filmen ”Historien om Häggvik” premiär 

på Arkivens dag. En mer ovanlig programpunkt var levande musik som Sollen-

tuna kommunarkiv hade ett år. En kvinna som arbetade som musiklärare i kom-

munen hade startat ett band som spelade Ulla Billqvist-sånger. Det tyckte Infor-

mant E skulle uppskattas av besökarna på Arkivens dag och passa till temat det 

året.128 

Det är intressant nog inte samma programpunkter som är populärast vid de 

olika arkivinstitutionerna. Vid Stockholms Stadsarkiv är det besök i magasinen 

som drar mest folk samtidigt som föreläsningarna inte alltid är så välbesökta.129 På 

Norrtälje stadsarkiv är det däremot föreläsningarna som är det stora dragplåstret. 

Det är vanligtvis samma föreläsare som återkommer varje år med en föreläsning 

och bildvisning med lokalhistorisk anknytning. De har alltid någon visning i ma-

gasinen med en liten grupp, men det brukar inte vara så många som är intresse-

rade. Informant B tror att det beror på att de återkommande besökarna redan varit 
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i magasinen tidigare år.130 På Lidingö stadsarkiv har de inte alls visningar i maga-

sinen eftersom lokalerna inte ger utrymme för detta.131 

Teman 

Det är upp till arkivinstitutionerna som uppmärksammar Arkivens dag att välja 

om de vill använda det bestämda temat eller om de vill ha ett eget tema. Sedan 

starten 1998 har dessa gemensamma teman använts:  

1998: Inget tema 

1999: Människor och sekelskiften 

2000: Skola, folkbildning, utbildning 

2001: Kärlek i arkiven (nordiskt tema) 

2002: Skandaler 

2003: Idrott, kropp och hälsa 

2004: Kommunikation (nordiskt tema) 

2005: Det skall vi fira - jubileer och märkesdagar  

2006: Mat och dryck 

2007: Människan i arkivet (nordiskt tema) 

2008: Nöjen 

2009: På liv och död 

2010: Klimat och väder (nordiskt tema) 

2011: Konst 

2012: Framtiden 

2013: Flora och fauna 

2014: Orostider 132 

Jag tänkte inledningsvis att temat hade stor koppling till det pedagogiska innehål-

let på Arkivens dag. Jag frågade därför tidigt i intervjuerna hur informanterna för-

höll sig till temat när de planerade aktiviteterna för dagen. Det visade sig att de 

hade lite olika förhållningssätt. På Norrtälje stadsarkiv har man valt att försöka 

följa temat varje år. Vissa år har de velat lyfta fram något speciellt som inte har 

haft någon koppling till temat och då har de haft två utställningar. Det kan röra sig 

om att de har fått in ett nytt spännande arkiv eller precis ordnat och förtecknat ett 

intressant arkiv som de vill visa upp.133 

På bild- och folkrörelsearkivet i Nynäshamn har man aldrig följt Riksarkivets 

tema. Informant D menar att det nog kan vara bra med ett tema för andra arkivin-

stitutioner som har fler olika typer av arkivmaterial. Nynäshamns bild- och folkrö-

relsearkiv är så fokuserat på det lokala att det är bättre att välja ett eget tema uti-

                                                 
130 Transkribering av intervju med Informant B 2014-02-24. 
131 Transkribering av intervju med Informant A 2014-02-21. 
132 Arkivens dag Webbplats > Start. 
133Transkribering av intervju med Informant B 2014-02-24. 
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från det. Tidigare teman har varit ”Arbete”, ”Människan i arkivet” och ”Fotogra-

fier från Nynäshamn och Sorunda”. Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv hade 

2013 ett samarbete med Nynäshamns släktforskarförening och kommunarkivet. 

Temat var ”Människan i arkivet”. Bild- och folkrörelsearkivet gjorde tillsammans 

med kommunarkivet en utställning där de presenterade olika personarkiv samt 

visade exempel på handlingar från kommunarkivet som man kunde ha nytta av 

vid exempelvis släktforskning. Släktforskarföreningen bidrog genom att ha en 

panel med fem erfarna släktforskare som med sina datorer uppkopplade mot släkt-

forskningsdatabaser kunde hjälpa besökarna att komma igång med släktforskning. 

Det blev så populärt att släktforskarföreningen nu har ett samarbete med Nynäs-

hamns bibliotek med en jourhavande släktforskare på biblioteket en gång i måna-

den.134 

Inte heller Sollentuna kommunarkiv följer Riksarkivets teman. Informant E 

berättar att de försökte ett år men det kändes väldigt långsökt och ansträngt så de 

slutade med det. Eftersom besökarna är intresserade av lokalhistoria är det bättre 

med ett tema med lokalhistorisk anknytning menar Informant E. År 2013 fanns 

det inte ett särskilt tema utan alla programpunkterna hade en lokalhistorisk kopp-

ling till olika delar av kommunen.135  

Stockholms stadsarkiv använder Riksarkivets teman och spinner vidare på 

dem för att skapa utställningar och aktiviteter. Ett exempel är 2012 då temat för 

Arkivens dag var Framtiden och Stockholms stadsarkiv valde det egna temat 

”Staden som aldrig blev av”. En utställning med olika projektförslag för att bygga 

om Stockholm som aldrig blev genomförda, med bland annat exempel på hur 

Slussen och Stadshuset hade kunnat se ut. År 2011 var temat konst och samtidigt 

hade Stockholms stadsarkivs byggnadsritningar blivit utsedda till kulturarv av 

UNESCO. Då hade arkivet temat ”Ritningar som konst” med bland annat visning-

ar i magasinen i ritningsarkivet.136  

Praktiska arbetsformer 

För de mindre arkiven innebär Arkivens dag en hel del extra arbete där tiden 

måste tas från andra uppgifter. På Lidingö stadsarkiv tar det för Informant A cirka 

en till två arbetsveckor att förbereda inför dagen. Det som tar tid är att efterforska 

och kopiera relevant material samt det faktiska arbetet med att sätta upp och ta ner 

utställningen. Även arbetet med marknadsföringen tar tid. Det är tid som tas 

mestadels ifrån förtecknandet eftersom man inte kan vänta med förfrågningar.137 

Att mäta kostnaderna för Arkivens dag handlar inte så mycket om pengar som om 

tid, särskilt för de lite mindre arkivinstitutionerna. På Norrtälje stadsarkiv tror 
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Informant B att det tar cirka 20 timmar att förbereda för en utställning. Sedan till-

kommer förstås själva dagen som alltid är en lördag.138 Informant E på Sollentuna 

kommunarkiv tror att det tar ungefär en arbetsvecka att förbereda inför Arkivens 

dag. Det som tar mest tid är att förbereda det föredrag som Informant E själv ska 

hålla.139 På Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv börjar planeringen i september. 

Eftersom Informant D på bild- och folkrörelsearkivet är ansvarig för utställnings-

lokalerna som används så finns det ingen risk att lokalerna är upptagna till Arki-

vens dag.140 

På Stockholm stadsarkiv arbetar enheten ”Läsesal och webb” med program-

verksamheten. Sammanlagt nio personer arbetade med Arkivens dag år 2013. 

Dock tillkommer inga speciella resurser i fråga om pengar eller anställda för Ar-

kivens dag, utan den bedrivs inom ramarna för den ordinarie programverksamhet-

en. 

Hur bra arkivinstitutionerna är på uppföljning och utvärdering av Arkivens 

dag skiljer sig åt. På Stockholm stadsarkiv menar Informant C att de tidigare varit 

dåliga på uppföljning men nu har man precis börjat arbeta enligt GLO-metoden 

(Generic Learning Outcome).141 Det är en metod för att utvärdera kulturverksam-

het som i cirka 10 års tid varit vanligt för kulturinstitutioner i den engelskspråkiga 

världen. Den har på senare år vunnit allt mer mark även i Sverige, och Nordiskt 

centrum för Kulturarvspedagogik var en av arrangörerna av en utbildning i meto-

den år 2012.142 På Norrtälje stadsarkiv har arkivarierna vissa år låtit besökarna 

besvara enkäter med frågor om hur de fått information om Arkivens dag och vad 

de tyckt om besöket.143 Uppföljningsarbete blir förstås annorlunda på ett arkiv med 

få anställda där det är lite svårt att efteråt diskutera sina upplevelser kring Arki-

vens dag. För Lidingö stadsarkiv, Sollentuna kommunarkiv och Nynäshamns bild- 

och folkrörelsearkiv är utvärdering och uppföljning att fundera ut vad som funge-

rade och vad de kan göra annorlunda. Informant E på Sollentuna kommunarkiv 

menar att efter många år av att uppmärksamma Arkivens dag så lär man sig vad 

som fungerar och vad som inte gör det.144 

Syftet med Arkivens dag 

Att den viktigaste funktionen av Arkivens dag är att locka många besökare till 

arkiven förstod jag näsan genast då jag genomförde intervjuerna. Framgång mät-
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tes i antalet besökare under dagen. Särskilt viktigt var att locka nya besökare. Det 

fanns dock bakomliggande syften som var större än bara besökssiffror, vilket jag 

kommer att presentera i följande avsnitt. 

Praktiska fördelar 

Det finns förstås många praktiska fördelar med att locka många och nya besökare 

till arkiven. En av dem är att det skapar uppmanar människor att lämna in hand-

lingar till arkiven. På frågan om Arkivens dag har lyckats locka några nya besö-

kare är svaret från de mindre kommun- och stadsarkiven ett unisont ja. Informant 

A på Lidingö stadsarkiv svarade: 

Några har vi ju märkt är nya. Som just på grund av Arkivens dag säger att de vill komma och 
titta eller att de är med i en förening som de vill lämna över sina arkivhandlingar ifrån. Nästan 
varje gång har det dykt upp någon som man har fått kontakt med. Men det handlar ju om 
mindre än en handfull personer, en eller två per år.145 

Även på Norrtälje stadsarkiv och Sollentuna kommunarkiv är detta vanligt. In-

formant D på Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv menar att på ett sätt är det 

lättare att locka nya besökare än de vana arkivbesökarna på Arkivens dag. De som 

är vana arkivbesökare vill gärna passa på att åka in till Stockholm och besöka 

andra arkiv.146 Många förstagångsbesökare på Arkivens dag kommer sedan till-

baka för att använda arkivet. Informant B på Norrtälje stadsarkiv berättar att en 

del även vill lämna in arkivmaterial. Det har hänt att besökare har tagit med sig 

pappkassar fulla av handlingar till Arkivens dag!147 På Nynäshamns bild- och folk-

rörelse arkiv leder Arkivens dag ofta till att de får in nya person- och föreningsar-

kiv. Efter senaste Arkivens dag skänktes dagböcker från 1910-talet och ett bygde-

gårdsarkiv från Torö till arkivet.148 

Sollentuna kommunarkiv efterlyser aktivt bilder, minnen och berättelser i 

programbladen till Arkivens dag samt i broschyrer och på hemsidan. Informant E 

berättar att varje år är det några besökare som lämnar bilder på Arkivens dag. 

Ibland knyts också kontakter för att ta emot eller låna bilder vid senare tillfälle. 

Informant E tror att ryktet om Sollentuna kommunarkivs stora bildsamling har 

spridits genom att en stor del av materialet finns tillgängligt via webben och detta 

gör att fler vill donera eller låna ut sina gamla fotografier. Även några nedskrivna 

minnen eller berättelser från förr brukar komma in under Arkivens dag.149 Sollen-

tuna kommunarkiv delar även ut en fin liten broschyr om arkivet. Även i den ef-

terlyser de bilder från allmänheten.150 
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Stockholm stadsarkiv har, enligt Informant C, svårt att locka nya besökare till 

Arkivens dag. De flesta besökarna på Arkivens dag är samma som brukar besöka 

arkivet, de är över 45 år gamla med ett allmänintresse för historia.151 

Även om informanterna gärna talar om nya besökare så är de återkommande 

arkivbesökarna mycket viktiga. Informant E på Sollentuna kommunarkiv berättar 

om en grupp som har klassåterträff på Arkivens dag varje år. För många är Arki-

vens dag ett tillfälle att träffa gamla bekanta.152 Då uppstår det gärna ”mingel” som 

Informant D på Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv uttrycker det. Särskilt när 

besökarna kan sitta lite i lugn och ro som under ett bildspel, passar många på att 

prata med varandra.153Informanterna på alla arkiv jag besökt med undantag för 

Stockholms stadsarkiv poängterar att Arkivens dag ger en möjlighet att träffas och 

umgås för människor som delar ett intresse för exempelvis lokalhistoria och släkt-

forskning.154 Det resonemanget kommer igen när informanterna talar om hur de 

bjuder på kaffe och fikabröd. Att Arkivens dag är en mötesplats gör att fikabrödet 

fyller en viktig funktion. 

Besökssiffrorna dök genast upp i diskussionen när jag frågade ifall Arkivens 

dag hade varit en framgång. Besökssiffror är ju något mätbart och arkivinstitut-

ionerna hade försökt föra statistik på antalet besökare. På Norrtälje stadsarkiv 

upplever arkivarierna att det kommer fler och fler besökare varje år. Som mest har 

arkivet haft cirka 60-70 besökare på Arkivens dag.155 Lidingö stadsarkiv hade 

2013 upp emot 100 besökare.156 Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv hade år 

2013 cirka 110 besökare på Arkivens dag. Året innan var det ännu fler. Informant 

D spekulerade i att det berodde på temat 2012 som var väldigt lokalt betonat, ”Fo-

tografier från Nynäshamn och Sorunda”, något som intresserade många av kom-

munens invånare. 

Första året som Arkivens dag anordnades på Nynäshamns bild- och folkrörel-

searkiv hade arkivet över 250 besökare. Det var en överraskning för Informant D 

som attribuerar besökssiffrorna till visandet av filmen ”Ung stad” som har kultsta-

tus bland flera av kommunens innevånare.157 Besökssiffrorna för Stockholms 

stadsarkiv har de senaste fem åren pendlat mellan 90 och 200.158 Med tanke på att 

det är en mycket större arkivinstitution än de andra jag har undersökt är det inte så 

många besökare. I en egen liga spelar Sollentuna kommunarkiv som år 2013 hade 

cirka 500 besökare. Antalet har växt för varje år men nu har det, enligt Infor-
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mant E, nått en gräns för vad lokalerna kan klara av brandsäkerhetsskäl.  År 2013 

var de tvungna att hyra in en väktare för att se till att lokalerna inte blev för 

fulla.159 

Även om Arkivens dag inte är en viktig del i den utåtriktade verksamheten vid 

Stockholm stadsarkiv, så är den utåtriktade verksamheten mycket viktig. Stock-

holms stadsarkiv har sådan något år tillbaka en stor utåtriktad verksamhet. De har 

bland annat öppet en lördag i månaden.  Programmet för dessa lördagar ser ut som 

på Arkivens dag med föredrag, magasinsvisningar och släktforskarhjälp. Numera 

finns möjligheten att också beställa fram handlingar på de lördagarna. Stockholms 

stadsarkiv har även öppet under kulturnatten och kulturarvsdagen. De deltog även 

under fotoveckan genom att stå värd för ett föredrag. Att delta i fler temaveckor 

som andra anordnar, exempelvis arkitekturveckan eller designveckan tror Infor-

mant C på Stockholm stadsarkiv är något som kommer att bli vanligare i framti-

den. Även om Arkivens dag inte fungerar för att locka nya besökare till Stock-

holm stadsarkiv, så poängterar Informant C att Arkivens dag har en större funkt-

ion på nationell nivå. Även om den inte är en stor del i Stockholm stadsarkivs 

verksamhetsplan så är det viktigt att Stockholm stadsarkiv är med som en aktör 

för att lyfta arkivfrågor.160 

Även om arkivinstitutionerna är nöjda med sina besökssiffror och att de lyckas 

locka nya besökare till arkivet så är besökarna till största delen fortfarande medel-

ålders eller äldre. Ingen av arkivinstitutionerna jag undersökte har lyckats locka 

barn eller ungdomar till Arkivens dag.161 Informant A menar att en av orsakerna 

till att det är svårt att locka barn och unga till Arkivens dag är att det på lördagar 

är mycket annat som konkurrerar. De gånger som barn besöker Arkivens dag på 

Lidingö stadsarkiv är det riktigt små barn i sällskap med sina mor- eller farföräld-

rar. Satsningar på att göra barn och ungdomar mer nyfikna på arkiv är något som 

Informant A gärna vill göra i framtiden, både på Arkivens dag och i den vanliga 

verksamheten.162 Även Informant B vill satsa mer på verksamhet riktad till barn 

och ungdomar men inte just på Arkivens dag eftersom det är mycket annat som 

händer på lördagar.163 På Sollentuna kommunarkiv har de ofta skolklasser på stu-

diebesök men de har inga planer att vända sig mer mot barn och ungdomar på 

Arkivens dag.164 

Det är inte bara barn och ungdomar som är svåra att locka till Arkivens dag. 

Enligt Informant D på Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv är personer under 
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30 år inte intresserade av arkiv.165 Att det är svårt att locka yngre till Arkivens dag 

vittnar även Informant C på Stockholm stadsarkiv om. Det är dock inte själva ar-

kivet som är problemet, menar Informant C, utan hur det visas upp. Det är ett av 

skälen till att Stockholm stadsarkiv satsar mycket på kulturnatten. Kulturnattens 

huvudsakliga målgrupp är unga vuxna (18-25 år), en grupp arkiven annars har 

svårt att nå. Till kulturnatten lockar Stockholms stadsarkiv upp till 600 besökare 

så det går uppenbarligen att få den här gruppen att besöka en arkivinstitution.166 

Informant B på Norrtälje stadsarkiv beskriver Arkivens dag som ett ”bra sätt 

att marknadsföra oss på”. För marknadsföring behövs, menar informanterna. Det 

är inte bara stora besökssiffror som är målet, det är också viktigt att påminna poli-

tikerna om arkivets existens. När Norrtälje stadsarkiv tvingades byta lokaler ra-

sade en debatt om arkivets existens i lokaltidningen. Arkivens dag är ett sätt att 

sprida medvetenhet om arkivets arbete.167 Sollentuna kommunarkiv har de senaste 

åren fått pengar av kommunen för att producera lokalhistoriska filmer av arkiv-

material. Informant E menar att detta förtroende till viss del kom av framgångarna 

med Arkivens dag. Politikerna får upp ögonen för arkivet och hur många av 

kommunens invånare som är intresserade av kommunens historia. Informant E har 

sedan 1990-talet sammanställt de lokalhistoriska böckerna Sollentuna i spalt och 

bild baserade på tidningsartiklar om Sollentuna som finns bevarade i kommunar-

kivet. Informant E tror att dessa böckers popularitet har bidragit till att höja kom-

munarkivets profil.168 

Arkivarierna jag har talat med är fullt medvetna om att det är skillnad på att 

besöka ett arkiv och att använda ett arkiv. Även om kanske bara några få procent 

av besökarna på Arkivens dag återvänder för att använda arkivet för exempelvis 

släktforskning eller lokalhistorisk forskning så ser arkivarierna ändå värdet av 

höga besökssiffror på Arkivens dag.  

Arkivens ansvar 

Det finns även andra skäl till varför uppmärksammandet av Arkivens dag och att 

locka nya besökare är viktigt. Det handlar om att uppfylla ett uppdrag. När jag 

ställde frågan om varför informanterna tyckte att Arkivens dag var viktig fick jag 

andra svar än rent praktiska. På Sollentuna kommunarkiv menar Informant E att 

”Det har alltid varit så självklart för mig att vilja nå ut, jag sitter ju på kommunens 

kulturarv och det vill man ju dela med sig av.”169 Även på Lidingö stadsarkiv re-

sonerar Informant A att Arkivens dag är värt arbetet som läggs ned.  
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Även om det är mycket jobb så är det värt det. För kontakten med medborgarna. Man måste 
ju fundera på vad arkiven faktiskt ska användas till. Hur tillgängliggör vi det vi har? Vi kan ju 
inte bara sitta och vänta på att det kommer ”kunder”.170 

En annan viktig aspekt som informanterna ville framhålla särskilt, är att arbetet 

med Arkivens dag är roligt.  Det är ett avbrott från rutinerna och en möjlighet att 

möta kommunens invånare. Arkivarierna jag har pratat med är alla stolta över sina 

arkiv och tycker det är roligt att visa upp dem.171 

Att dela med sig av ”kommunens kulturarv” och kontakten med medborgarna 

verkar vara viktigt skäl för uppmärksammandet av Arkivens dag. Det är värt att 

notera att ingen av informanterna framhöll de demokratiska aspekterna på arki-

ven.  Här går det att se samband till de kulturpolitiska målen för arkiven. Kopp-

lingen mellan arkiven och kulturarvet står inskriven i arkivlagen och att tillgäng-

göra kulturarvet var ett framstående inslag i den senaste arkivutredningen.172 Må-

len att öka tillgängliggörandet och att i allmänhet öka medvetenheten om arkiv går 

igen i Internatonal Council of Archives anledningar för att uppmärksamma Inter-

national Archives Day.173 

En fråga som uppstår är varför inte alla arkiv uppmärksammar Arkivens dag. 

Det kan finnas flera skäl till detta, Informant A påpekade en viktig förutsättning 

för att kunna anordna Arkivens dag. Det räcker inte med intresse och entusiasm 

hos arkivarierna. Arkivet måste vara i bra skick och det kräver långvariga sats-

ningar från kommunen. Om arkivet är dåligt förtecknat blir det svårt att leta fram 

handlingar som är intressanta att visa upp. Då går det inte att uppmärksamma Ar-

kivens dag.174 Det är också möjligt, som Informant D påpekar, att alla stads- och 

kommunarkiv inte har förutsättningarna beträffande lokaler att hålla i publika 

verksamheter.175 

Öppenhet och tillgänglighet utanför Arkivens dag 

Varken Lidingö stadsarkiv, Sollentuna kommunarkiv eller Norrtälje stadsarkiv har 

andra återkommande öppet hus aktiviteter. Informant A ville gärna satsa mer på 

tillgängliggörande även utanför Arkivens dag. Särskilt möjligheten att bygga ut-

ställningar på webben intresserar Informant A som tror att det kanske även kan 

intressera yngre personer än den vanliga målgruppen.176 Norrtälje stadsarkiv har 

däremot jourhavande släktforskare från släktforskarföreningen två timmar i veck-
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an för nybörjare. Arkivet ska också, när en ny arkivarie börjar, fördjupa sitt arbete 

mot skolor i området.177 

Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv deltog 2013 i kommunens kultur-

vecka. Då anordnade bild- och folkrörelsearkivet tillsammans med biblioteket en 

Retrodag med utställning, filmvisning och ett föredrag av Elsa Billgren. Det var 

ett mycket välbesökt och populärt arrangemang. Informant D blir ibland tillfrågad 

att visa bildspel och hålla föredrag för exempelvis PRO-grupper och hembygds-

föreningen. Ibland bokar skolklasser besök på arkivet men det sker på skolornas 

egna initiativ. Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv och särskilt Sollentuna 

kommunarkiv har många digitaliserade fotografier som finns tillgängliga på web-

ben. Både Informant D på Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv samt Infor-

mant E på Sollentuna kommunarkiv menar att den digitaliserade fotosamlingen 

bidrar stort till att öka medvetenheten om arkivet och även intresset för kommu-

nens historia.178 

Stockholm stadsarkiv har den senaste tiden satsat ordentligt på den utåtriktade 

verksamheten. De har öppet en lördag i månaden med samma typ av program som 

på Arkivens dag. Även dessa lördagar har ett tema, ett exempel på ett tema under 

våren 2014 är Kungsholmen. Då anordnar Stockholm stadsarkiv stadsvandringar 

kring Kungsklippan, visningar i magasinen av arkivmaterial som berör Kungs-

holmen och föredrag från hembygdsföreningen. Stockholm satsar också mycket 

på kulturnatten där de år 2013 hade cirka 600 besökare.179 Stockholm stadsarkiv 

har lagt upp programmet för kulturnatten 2014 på sin webbplats. Där står att de 

har visningar i magasinet där besökarna får följa historien om en dömd änglama-

kerska genom arkiven. Det finns också en femkamp där besökaren kan utmana 

sina vänner i att vara den bästa arkivarien. Det har också släktforskarhjälp, café 

och guidade visningar i ritningsarkivet.180 

Kulturarv eller demokrati? 

En intressant aspekt gäller förhållandet mellan nutid och historia. De flesta ut-

ställningar och aktiviteter på Arkivens dag har ett starkt historiskt fokus. Samti-

digt finns det, särskilt för kommun- och stadsarkiv en stor andel mer nutida 

material. Det nutida materialet, som ofta är i fokus i det dagliga arbetet, ges dock 

inte mycket utrymme på Arkivens dag. Mycket av det historiska temat är koncen-

trerat på historia under 1900-talet. Det är inte så förvånande med tanke att det 

finns mycket material i arkivsamlingarna från den perioden. Att foto- och filmvis-

                                                 
177 Transkribering av intervju med Informant B 2014-02-24. 
178 Transkribering av intervju med Informant E 2014-03-17; Transkribering av intervju med Informant D 

2014-02-28. 
179 Stockholms stadsarkivs webbplats > Stadsarkiver > Det här händer på stadsarkivet > Lördag 3 maj. 
180 Stockholms stadsarkivs webbplats > Stadsarkiver > Det här händer på stadsarkivet > Kulturnatt Lördag 26 

april. 



 42 

ning är populära aktiviteter under Arkivens dag talar också för att det används 

mycket material från 1900-talet. På Nynäshamns bild-och folkrörelsearkiv finns 

det inget mer samtida material så där är det, enligt Informant D, självklart med ett 

historiskt fokus.181 

På Norrtälje stadsarkiv valde arkivarierna att i samband med temat flora och 

fauna år 2013, att lyfta fram de naturvårdsområden som har etablerats i kommu-

nen. Norrtälje stadsarkiv har även frågor av mer aktuell karaktär på tipsrundorna. 

”Vad innebär offentlighetsprincipen? Under vilket departement lyder kommun-

frågorna? Vilken är Norrtäljes vänort i Danmark?” är exempel på frågor som visar 

en ambition att ta upp mer nutida frågor om kommunen och demokrati i en vidare 

bemärkelse.182 Även på Lidingö stadsarkiv gjorde man ett försök med nutida de-

mokratifokus till temat miljö år 2010. Då tog Informant A kontakt med stads-

byggnadsnämnden i kommunen för att höra om ett eventuellt samarbete för att 

uppmärksamma att det var 100 år sedan det som då kallades hälsovårdsnämnden 

uppstod. De delade med sig av lite handlingar och affischer till utställningen som 

även inkluderade några nyare ärenden. Enligt Informant A var intresset inte så 

stort det året, men det kunde också bero på brister i marknadsföringen.183 På Sol-

lentuna kommunarkiv har de inte haft något mer nutida fokus på Arkivens dag. 

Informant E menar att det skulle göra besökare besvikna då de är intresserade av 

lokalhistoria. Däremot har de någon gång haft föredrag om arkiv och offentlig-

hetsprincipen som en av programpunkterna.184 

Sambandet mellan nutid och historia är något man arbetar aktivt med på 

Stockholms stadsarkiv. Även om det fortfarande är ett historiskt fokus menar In-

formant C att anknytningen till ett nutida sammanhang är något som numera finns 

med i tankarna inför förberedelserna av Arkivens dag. Ett exempel på detta var år 

2010 då det nationella temat var ”klimat och väder”. På Stockholms stadsarkiv 

arbetades det temat om till Stockholm som cykelstad och en av programpunkterna 

var ett föredrag av den cykelförespråkande politikern Stella Fare. Det får dock 

inte bli för mycket nutid, betonar Informant C, målgruppen är personer med ett 

allmänt intresse för historia.185 

Med tanke på arkivens unika möjligheter att lyfta fram olika aspekter av histo-

rien är det inte förvånade att det historiska fokuset är så stort på Arkivens dag. Här 

finns det dock en skillnad mellan målen i arkivutredningen och verkligheten på 

arkiven.186 Den demokratiska aspekten riskerar att falla bort helt i arrangemang 

som enbart riktar sig mot historieintresserade. Intresset är olika stort hos infor-

manterna att lyfta fram en samtida vinkel på materialet. Det återkommer i reso-
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nemangen att målgruppen, besökarna är intresserade av historia, och då framför 

allt lokalhistoria. Arkivinstitutionerna behöver dock inte nödvändigtvis lyfta fram 

saker som de vet att besökarna redan är intresserade av. Det kan finnas en poäng i 

att utmana besökarnas intresse något. Som Informant A på Lidingö stadsarkiv sa, 

där de trots allt har gjort försök med mer samtida fokus: ”Vi märker vad folk är 

intresserade av men ibland måste man väl välja något annat.”187 

Betoningen på antingen kulturarv eller demokrati är värd att diskutera också i 

en internationell kontext. I de nordiska länderna där uppmärksammandet av Arki-

vens dag liknar det i Sverige är det också ett starkt historiskt fokus på Arkivens 

dag. Ett intressant initiativ med mer samtida fokus är att i Finland delas priset 

”Årets arkivgärning” ut i samband med firandet. Det anknyter till en ambition att 

visa arkivens betydelse på ett annat sätt än bara vad de innehåller. Även i Storbri-

tannien och Irland är Explore your Archives Week nästan uteslutande byggt kring 

arkivens kulturarv. Skillnaden finns hos International Council of Archives skäl för 

att uppmärksamma International Archives Day. Deras mer övergripande mål om 

att stärka arkivens ställning och öka medvetenheten om arkiv hos både allmänhet 

och beslutsfattare har en syn på dagen som ett politiskt verktyg.188 Sedan hur de 

olika länderna väljer att uppmärksamma dagen är förstås olika och som i exemplet 

med Spanien är nog ett historiskt fokus det vanligaste.189 

Marknadsföring och information 

Arkivens dag fungerar som marknadsföring för arkiven men det är också ett eve-

nemang som behöver marknadsföring för att locka besökare. Alla informanterna 

menar att Arkivens dag är en del i marknadsföringen av deras arkivinstitutioner. 

Det som skiljer arkivinstitutionerna åt är hur stor del av marknadsföringen som 

Arkivens dag utgör. Stockholm stadsarkiv har öppet hus en lördag i månaden samt 

under släktforskningens dag, kulturarvsdagen och kulturnatten så för dem är Ar-

kivens dag bara en del av en stor programverksamhet för att nå både nya och 

gamla besökare.190 På de andra arkivinstitutionerna har man inte så mycket annan 

programverksamhet. Det vanliga är att Arkivens dag är i stort sett den enda dagen 

med öppet hus på arkivet.  

Det behövs även marknadsföring för att locka besökare till Arkivens dag. In-

formanterna framhåller lokalpressen som mycket viktig. Annonserna där, samt om 

någon journalist skriver om dagen gör stor skillnad. Informant A i Lidingö kom-
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mun berättar: ”År 2012 fick vi en journalist på Lidingö tidning att skriva om oss 

och då kom ju 150 personer! Marknadsföring är A och O.”191 

Även i Norrtälje satsar man på en stor annons i lokaltidningen. Norrtälje 

stadsarkiv har fått mycket hjälp av Norrtälje Tidning, inte bara för Arkivens dag. 

Informant B menar att de på tidningen verkar vara intresserade av vad arkivet 

sysslar med.192 Även på Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv känner man att 

lokalpressen är positiv till verksamheten. Informant D menar också att nästan alla 

i kommunen läser Nynäshamnsposten och det gör att ett pressmeddelande till dem 

har ett stort genomslag.193 Lokaltidningarna är också där Informant E på Sollen-

tuna kommunarkiv placerar sin annons för Arkivens dag.194 

Kommunernas kalendarium och, i de fall som det finns, fristående evene-

mangskalendrar framhålls också som en bra kanal. Lidingösidan är ett exempel på 

en sådan fristående sida där olika organisationer kan lägga upp saker som händer i 

kommunen.195 

Affischer är ett av de få områden där det finns hjälp att hämta centralt från 

Arkivens dag. Ändå väljer ibland arkivinstitutionerna att skapa egna affischer där 

de bara använder Arkivens dag-loggan som en del i affischen eller väljer att inte 

använda loggan alls. På Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv har Informant D 

skapat egna affischer sedan de började med firandet. Informant D är van att skapa 

affischer och tycker att det är roligt.196 Även Lidingö stadsarkiv skapade egna affi-

scher för 2013. Inför Arkivens dag år 2013 affischerade Lidingö stadsarkiv även 

utomhus i kommunen men det vanliga är att affischerna sätts upp på ställen som 

biblioteket, kommunhuset och liknande.197 Detta gäller även för Nynäshamns bild- 

och folkrörelsearkiv samt Norrtälje stadsarkiv. Sollentuna kommunarkiv brukade 

affischera över hela kommunen men nu, menar Informant E, behövs inte detta 

längre. De affischerar nu bara i foajén till Turebergshuset (kommunhuset) ungefär 

en vecka innan Arkivens dag. De använder inte heller Arkivens dag-loggan utan 

gör helt ena affischer.198 

Alla arkivinstitutioner som uppmärksammar Arkivens dag har möjlighet att 

lägga upp programmet på Arkivens dags webbplats, arkivensdag.nu. Där presente-

ras sedan alla institutioners program länsvis. Av de arkivinstitutioner som under-

sökts var det bara Sollentuna kommunarkiv som inte hade sitt program på webb-

platsen. På frågan varför svarade Informant E att det inte var viktigt för dem, arki-

vets besökare på Arkivens dag hittar inte dit genom arkivensdag.nu. Det Sollen-
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tuna kommun gör beträffande marknadsföring som är annorlunda gentemot de 

andra arkivinstitutionerna jag har undersökt är att de skickar ut inbjudningar till 

Arkivens dag till cirka hundra ”trogna besökare”. Inbjudningarna är i form av vy-

kort med en fin bild ur arkivet på framsidan och programmet för dagen på baksi-

dan. Informant E berättar att de som får inbjudningarna blir mycket glada och ofta 

ringer eller e-postar om de inte kan komma. Även alla folkvalda i kommunen får 

en inbjudan.199 

Webbplatsen för Arkivens dag väcker inte mycket entusiasm hos informanter-

na. Informant A på Lidingö stadsarkiv vill efterlysa en mer attraktiv hemsida. 

”Den är ju så tråkig att klockorna stannar, den uppdateras ju heller inte ordentligt. 

Det finns gamla länkar det inte går att klicka på!” Informant A beskriver Arkivens 

dags webbplats i Norge som ett föredöme.200 Norges webbplats för Arkivens dag 

innehåller samma typ av information som den svenska med den är mer attraktiv 

med en modernare design och fler bilder.201 Nynäshamns bild- och folkrörelsear-

kiv samt Sollentuna kommunarkiv har stora digitaliserade bildsamlingar som är 

enkla att söka fram på webben. Stockholm stadsarkiv är även en av samarbetspar-

terna bakom Stockholmskällan, en webbplats med digitaliserat historiskt material 

om Stockholm som vänder sig till skolungdom och andra intresserade.202 Intresset 

för att digitalt tillgängliggöra samlingar finns, och det är underligt att inte det ut-

nyttjas på webbplatsen för Arkivens dag. Där är Islands webbplats för Arkivens 

dag ett föredöme med mycket digitaliserat material som väcker intresse för arkiv-

samlingarna.203 Även Explore Your Archives kampanjens webbplats har mycket 

bilder och även länkar till vad som skrivs om kampanjen i sociala medier.204 Även 

Archives Month i USA använder sociala medier i sin marknadsföring.205 

I Stockholm är bilden lite annorlunda än för de andra arkivinstitutionerna. Där 

är marknadsföringen ett större problem då man på Arkivens dag konkurrerar inte 

bara med andra arkivinstitutioner utan även med museerna. Informant C på 

Stockholm stadsarkiv förklarar problemet så här: 

Problemet med Arkivens dag om du frågar mig personligen är att arkiven inte får någon plats. 
Tittat man i reklamen så är de som pushar Arkivens dag museerna. Det är museernas arkiv- 
och magasinfunktion som marknadsförs och de har ju redan en marknadsföringsbudget från 
början.206 

                                                 
199 Transkribering av intervju med Informant E 2014-03-17. 
200 Transkribering av intervju med Informant A 2014-02-21. 
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Month. 
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När det gäller marknadsföringen efterlyser Informant C på Stockholms stadsarkiv 

mer hjälp från Arkivens dag centralt. Informant C framhåller Kulturnatten som 

mycket bättre på det området, då exempelvis ett stort programblad sätts ut i Da-

gens Nyheter. Informant C vill att Riksarkivet skulle ta en mer aktiv roll och styra 

upp Arkivens dag mer. Till exempel med initiativ att ordna mer gemensamma 

programpunkter. Informant C jämför med en dag i januari ”Släktforskning för 

alla” som lockade mycket fler besökare än vad som någonsin kommit på Arkivens 

dag. Eftersom det var ett nytt initiativ och de inte konkurrerade med andra arkiv-

institutioner den dagen fick de bra press och många besökare. Hade de haft det 

programmet på Arkivens dag, menar Informant C, så skulle de inte alls haft så 

många besökare.207 

Att flera av arkivinstitutionerna har höga besökssiffror samtidigt som mark-

nadsföringen från den centrala organisationen bakom Arkivens dag är svag, är en 

intressant motsägelse. Informant E på Sollentuna kommunarkiv menar att deras 

besökare inte bryr sig om att det är Arkivens dag, för dem är det ”Arkivets dag”, 

det vill säga Sollentuna kommunarkivs dag. Det är kommunarkivet som är popu-

lärt inte Arkivens dag.208 

När det gäller marknadsföring når inte Arkivens dag ut lika bra som några av 

de internationella motsvarigheterna. Som jag beskrev i avsnittet Internationella 

perspektiv så har man i kampanjen Explore Your Archives i Storbritannien och 

Irland lyckats mycket bättre med att bygga upp sitt varumärke. Även den grafiska 

profilen med logotypen och affischerna var mycket populär och användes flitigt 

av arkivinstitutionerna.209 Arkivens dag i Sverige har stora möjligheter att utveck-

las som varumärke om en satsning gjordes. Att ha en webbplats som uppdateras 

dåligt och ser så tråkig ut att alla arkivinstitutioner inte ens bryr sig om att lägga ut 

sitt program på den är ett misslyckande. Explore Your Archives utformades med 

hjälp av en reklambyrå, detta kanske är lösningen även för Arkivens dag?  

Arkivens dag och pedagogik 

När jag hade genomfört mina intervjuer stod det klart att huvudsyftet med Arki-

vens dag inte är att erbjuda en pedagogisk erfarenhet. Det står dessutom inget om 

pedagogik i målsättningen för Arkivens dag.210 Det betyder dock inte att det inte 

finns några pedagogiska aspekter på hur Arkivens dag uppmärksammas. 

                                                 
207 Transkribering av intervju med Informant C 2014-02-25. 
208 Transkribering av intervju med Informant E 2014-03-17. 
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Pedagogik på Arkivens dag? 

Som det framgår av min beskrivning ovan av de programpunkter som är vanliga 

under Arkivens dag så finns potentiella utbildande erfarenheter i dessa.  På min 

fråga om det finns en pedagogisk ambition bakom utformandet av programmet 

under Arkivens dag svarade Informant A på Lidingö stadsarkiv: 

Ja, visst hoppas man det. Vi försöker ju när vi skriver texter till foton, att vi talar om vilken 
nämnd som är ansvarig och så. Men inte för mycket text, det är det ingen som orkar läsa. Man 
kan ju känna att man skulle vilja gå en museipedagogisk kurs eller något, kanske om utställ-
ningsteknik. Hur sätter man texterna, hur ska skärmar sättas för att vara mest intressanta? Nu 
går man väl mer på känn. Det vore inte alls fel med en kurs, bara enkla saker som vilket typ-
snitt vore bäst..?211 

Det finns alltså en önskan att gå vidare med den här typen av pedagogisk verk-

samhet. Av Informant B på Norrtälje stadsarkiv framgår att huvudsyftet med da-

gen är att visa upp hur mycket spännande material som finns i arkivet. Det finns 

också en önskan om att det ska vara lärorikt och informerande men det är inte 

huvudpoängen.212 

Ett exempel på hur ett besök på Arkivens dag på Norrtälje stadsarkiv kan vara 

lärorikt är det lilla informationsbladet arkivet producerade inför Arkivens dag år 

2001. Broschyren utgjordes av en vikt A4-sida. Temat det året var kärlek och 

Norrtälje stadsarkiv valde att fokusera på kärleksbrev. Informationsbladet innehöll 

fakta om brevskrivningens historia i Sverige och världen. Broschyren lyfte också 

fram brevet som en utmärkt källa för historisk forskning. ”Brevet är en oöverträf-

fad källa till förståelse av andra människors tänkesätt och samtidsuppfattning och 

därför väl värda att bevara och lyfta fram.”213 Broschyren lyfte där på ett indirekt 

sätt fram arkivens roll i att bevara och tillgängliggöra ett så viktigt källmaterial. 

Informant C på Stockholms Stadsarkiv menade att de inte hade hållit på med ut-

ställningsverksamhet särskilt länge. Utställningsverksamheten har dock utvecklats 

sedan en ny chef för avdelningen kom in från museivärlden. Den nya chefen förde 

med sig en acceptans för att de överhuvudtaget skulle syssla med utställningar.  

Men vi har inte kommit så pass långt att vi idag ställer svåra frågor eller utmanar något slags 
ställningstagande. Vi har inte riktigt kommit dit än, fast vi kanske har en ambition att komma 
dit i framtiden.214 

Sollentuna kommunarkiv är den enda av arkivinstitutionerna som nämner ett ar-

kivpedagogiskt syfte på webbplatsen i samband med Arkivens dag. Det är ett 

stycke de i princip har kopierat från webbplatsen för Arkivens dag som avslutas 

med ”På så sätt hoppas vi att kunskapen om att arkiven är samhällets minne, både 

                                                 
211 Transkribering av intervju med Informant A 2014-02-21. 
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för en förfluten tid och för framtiden, skall öka.”215 På frågan om hur de arbetar 

aktivt med detta svarar Informant E att det kommer automatiskt när man talar om 

ett ämne. Filmerna som arkivet producerar och föredragen som Informant E håller 

bygger på arkivmaterial, och Informant E menar att då lyfts materialet fram på ett 

sätt som gör besökarna medvetna om arkivets möjligheter.216 

Informant D på Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv tar upp en intressant 

aspekt av utställningsverksamheten. Där vill de också använda Arkivens dag för 

att visa upp vad som finns i arkiven, men Informant D förklarade också varför, att 

det annars är svårt att presentera materialet i arkivet för människor som bara vill 

se ”lite allmänt” vad som finns. Enligt Informant D kommer ofta besökare till 

bildarkivet och vill titta på äldre bilder av sitt hus eller sin arbetsplats. Det är en-

kelt att ta fram. När de är klara ber de ofta om att få titta lite mer allmänt på gamla 

bilder och då är det svårt att veta vad man ska plocka fram. Arkivens dag ger en-

ligt Informant D möjligheter att presentera material på ett sådant sätt.217 

Aktiviteterna som anordnas på Arkivens dag känns igen från verksamheten på 

museum. Utställningar och guidade visningar är hur museer vanligen arbetar. Att 

översätta museernas arbetsmetoder till arkiven är inte helt lätt. Arkivmaterial i 

form av handlingar är svåra att visa på ett intressant sätt på en utställning. Det är 

intressant att även de museer som uppmärksammar Arkivens dag ser ut att göra 

det på samma sätt som arkivinstitutionerna. Exempelvis på Armémuseum fanns år 

2013 möjligheten titta på handlingar i magasinen och lyssna på en föreläsning om 

Karl XII i Osmanska riket.218 

Återigen ligger kärnan i skillnaden mellan besökare och användare. Att göra 

en koppling mellan Deweys definition av en bildande erfarenhet och en forsk-

ningsuppgift i arkivet är som jag skrev i kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter” inte 

svårt. Däremot kräver inte Arkivens dag något av sina besökare. Det är svårt att 

veta vad de får ut av besöket. För att gå tillbaka till Collins beskrivning av skill-

naderna mellan ett besök på museum och arkiv så liknar ett besök på Arkivens 

dag mer ett besök på ett museum.219 Däremot har den pedagogiska framställningen 

på Arkivens dag inte kommit så långt som den har på museerna. Precis som In-

formant C på Stockholm stadsarkiv sa så ställer inte arkiven riktigt de ”svåra frå-

gorna” ännu, som museerna har utvecklat och blivit bättre på under senare år. 

En vanlig användargrupp på arkiven är släktforskare. Att Nynäshamns bild-

och folkrörelsearkiv samarbetade med släktforskarföreningen för Arkivens dag 

2013 och att Stockholm stadsarkiv anordnar ”Släktforskning för alla” visar att 

intresset för detta är stort bland arkivens användare.  Släktforskning är en typisk 

                                                 
215 Sollentuna kommun > Om Sollentuna > Arkiv och bildarkiv > Arkivens dag.  
216 Transkribering av intervju med Informant E 2014-03-17. 
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aktivitet som uppfyller flera av Deweys krav för en bildande erfarenhet. Det krä-

ver engagemang och tålamod, det vill säga en viss kontinuitet eftersom det är rela-

tivt tidskrävande. Ett enda besök i arkivet (eller en databas) räcker inte så långt. 

Nynäshamn bild- och folkrörelsearkivs samarbete med Nynäshamns släktforskar-

förening kanske är den mest pedagogiska av alla aktiviteter på Arkivens dag. Att 

de erfarna släktforskarna var med för att hjälpa besökarna komma igång med sin 

släktforskning är också en inbjudan till besökarna att vara mer aktiva, att bli an-

vändare av arkiven och utföra handlingar som på sikt kan vara utbildande.  

Dewey menar också att en aspekt som gör en erfarenhet bildande är om den 

leder till andra bildande erfarenheter. Detta är precis vad de arkivarier jag har in-

tervjuat vill åstadkomma. En besökare på Arkivens dag kan bli en användare i 

framtiden. Det är dock viktigt att poängtera att användande av ett arkiv inte nöd-

vändigtvis heller är en bildande erfarenhet. Det finns många skäl att söka hand-

lingar i ett arkiv varav flertalet har helt praktiska orsaker som inte alltid leder till 

fler besök. 
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Slutdiskussion 

Jag ställde inledningsvis tre övergripande frågeställningar för den här uppsatsen. I 

följande kapitel ämnar jag besvara dem. Den första frågeställningen är huruvida 

Arkivens dag utifrån Deweys definition utgör en utbildande erfarenhet. I samband 

med detta diskuterar jag även om Arkivens dag har en pedagogisk målsättning. 

Den andra frågeställningen är varför Arkivens dag uppmärkammas på de utvalda 

arkivinstitutionerna. Den tredje frågeställningen är om uppmärksammandet av 

Arkivens dag har något samband med arkivens roll i samhället. Jag undersöker 

också om detta är kopplat till den kulturpolitik som bedrivs i Sverige idag. Här 

diskuterar jag även vilken målgruppen är för Arkivens dag.  

Arkivens dag – en utbildande erfarenhet? 

Utgör ett besök på Arkivens dag utifrån Deweys definition en utbildande erfaren-

het? Som jag berörde i tidigare kapitel så har ett besök på Arkivens dag enligt min 

tolkning potential att vara en utbildande erfarenhet. Ett besök på Arkivens dag 

uppfyller, eller har möjlighet att uppfylla, flera av de krav som Dewey ställer upp 

för en utbildande erfarenhet. Det är viktigt att påpeka att eftersom jag inte har un-

dersökt besökarnas upplevelser av Arkivens dag så kan jag inte uttala mig om 

huruvida erfarenheten faktiskt är bildande eller ej. Däremot genom att undersöka 

arkivariernas avsikter med Arkivens dag och vilka aktiviteter som finns, kan jag 

avgöra om Arkivens dag har potential att vara bildande.  

Som jag beskrev i teoriavsnittet beror det både på innehållet och på omstän-

digheterna om en erfarenhet är utbildande eller inte.220 Jag börjar med att säga nå-

got kort om omständigheterna för en potentiellt bildande erfarenhet under Arki-

vens dag. Eftersom dagen inte är planerad för att vara utbildande utifrån Deweys 

definition finns det många moment som skulle kunna vara distraherande. Även 

om man kommer till Arkivens dag med ett speciellt kunskapsmål, en fråga, finns 

det mycket intressant som kan distrahera från denna.  

När det gäller innehållet på erfarenheten blir det genast mer komplext. Dewey 

skiljer på omedelbara kvaliteter av erfarande och de mer reflexiva kvaliteter som 

erfarandet har med koppling till andra erfarenheter. Det omedelbara erfarandet 

som ger upphov till spontana känslor kan absolut upplevas på Arkivens dag. Att 
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besökare tycker att något är intressant, roligt eller spännande får vi anta när många 

besökare kommer tillbaka år efter år. Det sekundära, reflexiva erfarandet handlar 

också om att tillskriva erfarenheten mening och att kommunicera den.221 Eftersom 

jag inte har gjort en användarundersökning kan jag inte uttala mig om hur det se-

kundära erfarandet tar sig uttryck på Arkivens dag. Det sekundära erfarandet inne-

fattar också att tillägna sig ytterligare kunskaper.222 Detta händer bland annat när 

besökare kommer tillbaka för att använda arkiven för forskning eller då besökare 

köper böcker eller filmer om lokalhistoria. 

Detta knyter an till vad Dewey menar är det aktiva och det passiva elementet i 

erfarandet. Dewey poängterar den starka kopplingen mellan erfarenheter och ak-

tivt handlande.223 Här kommer vi återigen till skillnaden mellan ett besök på Arki-

vens dag och ett vanligt besök i arkivet. Jag argumenterar i tidigare kapitel för att 

ett besök på Arkivens dag i sig är en passiv upplevelse. Det finns ofta mycket in-

formation att ta till sig, men det kräver ingen aktiv handling av besökaren annat än 

att gå till arkivet. För att återgå till Collins diskussion om skillnaden mellan mu-

seum och arkiv så liknar ett besök på Arkivens dag mer ett museibesök.224 Kan ett 

passivt besök på Arkivens dag vara en bildande erfarenhet? Det är viktigt att po-

ängtera att Dewey definierar erfarenhet med att en individ har interagerat med 

något som händer i sin omgivning.225 Det finns möjligheter att interagera med nå-

got som händer i sin omgivning även om man som besökare på Arkivens dag bara 

deltar passivt i de vanliga aktiviteterna som att lyssna på ett föredrag eller titta på 

ett bildspel. För att det ska bli en utbildande erfarenhet krävs det således mer en-

ligt Deweys definition.  

Ibland ger Arkivens dag besökaren möjligheter till mer aktivt handlande. Ett 

exempel på det är Nynäshamns bild- och folkrörelsearkivs samarbete med släkt-

forskarföreningen. Som jag har diskuterat tidigare så är ett besök på arkiv i sam-

band med en form av forskningsuppgift ett perfekt exempel på sambandet mellan 

den aktiva och passiva erfarenheten. Den aktiva komponenten beskriver Dewey 

som att man utför något och den passiva att man genomgår konsekvenserna av 

handlingen.226 Detta kan appliceras på släktforskning. Först måste släktforskaren 

lära sig att ställa rätt frågor och var man ska leta efter svaren. När något inte fun-

gerar måste forskaren hitta andra vägar att finna den information som behövs. 

Dewey argumenterar för att det är genom att förstå sambandet emellan den aktiva 

                                                 
221 Dewey, J. (2004), Individ, skola och samhälle, s. 171 ff. 
222 Ljung, B. (2009), Museipedagogik och erfarande, s. 126. 
223 Dewey, John (1916), Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, Kapitel 

11: Experience and Thinking. 
224 Collins, G. P. (2008),”Permitted Use and Users: The Fallout Shelter’s Sealed Environment”, s. 175 f. 
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och den passiva komponenten som vi skapar en utbildande erfarenhet.227 Utan tan-

keelementet kan vi inte ha en utbildande erfarenhet, menar Dewey. Eftersom be-

sökarnas kognitiva tolkningar av sina erfarenheter av Arkivens dag inte ingick i 

ramarna för min undersökning, kan jag inte säga om detta krav på en bildande 

erfarenhet uppnåddes. 

En viktig del i Arkivens dag som också skiljer det från ett vanligt besök på ett 

museum är den närvarande arkivarien. Som jag har beskrivit ser arkivarierna Ar-

kivens dag som en möjlighet för möten med kommunens invånare och det finns 

utrymme att sälla frågor och knyta kontakter.  

Av Deweys krav för en utbildande erfarenhet så är kontinuitet ett av de svår-

aste att diskutera i förhållande till Arkivens dag. Dewey beskriver även kontinuitet 

som något satt i ett sammanhang.228 Dewey menade att alla erfarenheter har effek-

ter både på kommande och tidigare erfarenheter.229 Att besökare på Arkivens dag 

kommer tillbaka för att använda arkiven är en sak som talar för att ett besök på 

Arkivens dag har effekt på kommande erfarenheter. Här vet vi inte i vilket sam-

manhang en besökare sätter in ett besök på Arkivens dag och vilka kommande 

erfarenheter det leder till eller vilka äldre erfarenheter som omvärderas. Jag vill 

ändå framhålla att som Dewey menade så finns det värde också i enstaka erfaren-

heter som är intressanta eller underhållande även om de på grund av sin brist på 

sammanhang inte kan räknas som utbildande.230 Det här anser jag vara en viktig 

poäng för arkivpedagogik och utåtriktat arbete för arkiven i allmänhet. Jag vill 

framhålla värdet av att arkivinstitutionerna bjuder på erfarenheter som är intres-

santa och underhållande även om de inte är direkt utbildande. Som jag kommer 

till i följande avsnitt så har Arkivens dag andra värden än dem kopplade till ut-

bildning. 

Som jag har visat så finns ambitionen hos arkivarierna att Arkivens dag ska ha 

ett visst pedagogiskt innehåll även om det inte är huvudmålet med arrangemanget. 

Det är också viktigt att komma ihåg att något pedagogiskt mål inte står med i mål-

sättningen för Arkivens dag. Arkivinstitutionerna har dessutom särskilda aktivite-

ter riktat mot skolor om har ett mer renodlat pedagogiskt innehåll. 

Sammanfattningsvis är min slutsats rörande Arkivens dags pedagogiska mål-

sättning att Arkivens dag på egen hand inte kan ses som en utbildande erfarenhet. 

Däremot har den potential att ingå i en kedja av erfarenheter som ser olika ut för 

varje besökare. Mycket av problemet med att betrakta Arkivens dag som en 

bildande erfarenhet är skillnaderna mellan Arkivens dag och det ”vanliga besöket” 

på arkivet. 
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Arkivens dag – en ny utåtriktad roll för arkiven? 

Som jag har visat ligger uppmärksammandet av Arkivens dag i linje med de kul-

turpolitiska målen för arkiven. Dessa har i sin tur samband med Cooks resone-

mang om arkivens roll i samhället i förhållande till postmodernismen. Intresset för 

identitet och personligt och kollektivt minne som Cook tar upp reflekteras i arkiv-

utredningen Arkiv för alla - nu och i framtiden med dess betoning på olika grup-

per av användare men också i behovet av att olika röster hörs i arkiven.231 Att till-

gång till arkiven är en demokratisk rättighet poängteras i arkivutredningen Arkiv 

för alla - nu och i framtiden, och kan ses som ett exempel på hur skapandet och 

upprätthållandet av det kollektiva minnet är kopplat till frågor om makt.232 Arkiv-

institutionernas uppmärksammande av Arkivens dag visar på en vilja att arkiven 

ska öppnas upp för alla. Trots att de offentliga arkivinstitutionerna länge har varit 

öppna för alla så finns det osynliga trösklar som hindrar förstagångsbesökaren. 

Som Collins beskriver så krävs det en del av arkivanvändaren innan besöket. 

Ibland måste man boka tid eller skriva in sig i en besöksliggare.233 Arkivens Dag 

kan hjälpa att avdramatisera ett besök på arkivet och visa att tröskeln inte är så 

hög.   

Att arkiv och museum närmar sig varandra går att se både på arkivens arbets-

sätt och i det att flera museer uppmärksammar Arkivens dag. Det finns också en 

politisk önskan om närmare samarbete mellan ABM-institutionerna.234 Arkivin-

stitutionerna har valt att organisera Arkivens dag lite som ett museibesök. Detta 

gör att arkiven inte riktigt utnyttjar de möjligheter som Collins tar upp för att 

skapa närhet till arkivhandlingarna.235 Å andra sidan innebär det vanliga arkivbe-

sökets närhet till handlingarna också att de är obearbetade och därför också svår-

tillgängliga för den ovane användaren. Arkivens dags genväg till arkivsamlingar-

nas innehåll bjuder på en annan typ av upplevelse. Genom arbetsmetoder som 

exempelvis ”Historielådorna”, som användes i Explore Your Archives kampanjen 

i Storbritannien, kan besökare på evenemang som Arkivens dag komma närmare 

materialet i samlingarna, samtidigt som den ovane besökaren får hjälp med bear-

betningen. 

Att museer väljer att uppmärksamma Arkivens dag kan ses som ett problem 

för arkiven. Informant C upplevde det som ett problem att Stockholm stadsarkiv 

konkurrerade med museerna på Arkivens dag. På Arkivens dags webbplats står 

det uttryckligen att målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arki-

vens verksamhet.236 Nu definieras inte ”arkiv” på webbplatsen,  så de skulle kunna 

                                                 
231 Cook, T. (2001), ”Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts”, s. 16; Arkiv 

för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78), s. 161-169.  
232 Arkiv för alla - nu och i framtiden – nu och i framtiden (SOU 2002:78), s. 166. 
233 Collins, G. P. (2008), ”Permitted Use and Users: The Fallout Shelter’s Sealed Environment”, s. 175 f. 
234 Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78). s. 163. 
235 Collins, G. P. (2008), ”Permitted Use and Users: The Fallout Shelter’s Sealed Environment”, s. 175 f. 
236 Arkivens dags webbplats > Om Arkivens dag.  
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mena både arkivinstitutioner och arkivsamlingar på museum. Precis som Collins 

resonerar kan man inte skilja på museer och arkivinstitutioner genom vad deras 

samlingar innehåller.237 Med detta vill jag inte säga att museerna som uppmärk-

sammar Arkivens dag gör det på ett dåligt sätt. Däremot är det möjligt att det har 

den effekten att arkivinstitutionerna som inte har så stor marknadsföringsbudget 

eller erfarenhet av utåtriktat arbete hamnar i skymundan. Å andra sidan kan muse-

ernas engagemang bidra till mer uppmärksamhet till Arkivens dag som fenomen.  

Genom att jämföra målsättningen med Arkivens dag med den i rapporten Ar-

kiv för alla - nu och i framtiden kan jag dra slutsatsen att de är mycket lika men 

ändå har en viktig skillnad. Målsättningen för Arkivens dag är förstås mycket 

mindre, att väcka intresse för arkivens verksamhet och deras funktioner. Den är en 

del av vad arkivutredningen talar om. Arkivutredningen nämner också Arkivens 

dag och liknade arrangemang som ett sätt att uppnå målen. Det är viktigt att 

komma ihåg att det inte är meningen att Arkivens dag ska utgöra hela lösningen 

på arkivutredningens mål.  

Varför arkivinstitutionerna väljer att uppmärksamma Arkivens dag kan delas 

upp i tre kategorier. Den första handlar om de praktiska fördelarna. Arkivens dag 

fungerar som marknadsföring och ger både nya besökare och ibland även nytt 

arkivmaterial. Att arkivinstitutionerna använder besökarantal för att mäta fram-

gången av Arkivens dag är talande för hur de ser på den praktiska nyttan. Det 

andra skälet är att arkivarierna tycker att det är roligt. Det kanske låter lite trivialt, 

men med tanke på att uppmärksammandet av Arkivens dag på små arkivinstitut-

ioner helt hänger på arkivariens entusiasm inför projektet, anser jag att det är 

mycket viktigt. Utan engagerade och intresserade arkivarier blir det inget upp-

märksammande av Arkivens dag. Det tredje skälet handlar om att arkivarierna 

känner ett ansvar att nå ut med arkiven. Detta kan vi koppla till frågan om vad ett 

arkiv ska vara för något och vilken roll arkiven ska spela i samhället. Att arkivari-

erna själva, som Informant A gjorde, ställer frågan om vad arkiven skall vara för 

något visar hur detta tankesätt har finns bland arkivarier ute i verksamheterna.  

Vad som inte lyfts fram på Arkivens dag är den demokratiska aspekten på ar-

kiven. Detta var något som även saknades i de flesta internationella initiativ. Här 

vill jag se det som att arkivinstitutionerna har en utmaning att inkorporera även 

detta i arbetet med Arkivens dag och andra publika aktiviteter. Ett annat område 

som uttryckligen nämns i arkivutredningen som Arkivens dag inte lyckas med är 

att intressera barn och ungdomar för arkiven. 

Flera av informanterna efterlyste också mer från Arkivens dag centralt. Hjälp i 

fråga om tips om marknadsföring och en mer attraktiv webbplats var några av 

sakerna de efterlyste. Från Stockholms stadsarkiv, som tvingas konkurrera med 

många arkiv- och museiinstitutioner var Informant C mer intresserad av gemen-

                                                 
237 Collins, G. P. (2008), ”Permitted Use and Users: The Fallout Shelter’s Sealed Environment”, s. 155 f. 
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samma aktiviteter. I jämförelse med exempelvis kampanjen Explore Your Archi-

ves ligger Arkivens dag efter i detta hänseende. Här finns möjlighet att bygga ett 

starkare varumärke för Arkivens dag. Detta kan ske bland annat på webben med 

en mer attraktiv webbsida. 

Det är tydligt att arkivens roll i samhället är under förändring och att den utåt-

riktade verksamheten uppmärksammas allt mer. Sammanfattningsvis kan Arki-

vens dag inte sägas helt uppnå de kulturpolitiska målen för arkiven. Det är viktigt 

att påpeka att de arkiv jag har undersökt med undantag av Stockholm stadsarkiv är 

små arkivinstitutioner i kommunal regi. Vilka möjligheter har kommunarkiven att 

uppfylla de här målen? De ambitiösa målen i arkivutredningen är kanske mer rik-

tade åt Riksarkivet och landsarkiven. Stockholm stadsarkiv, som också är landsar-

kiv, har ett stort programutbud året runt med olika publika aktiviteter. 

Förslag på framtida forskning 

En konsekvens av den empiri jag har valt att basera min undersökning på är att 

användarperspektivet saknas. Det gör det exempelvis svårt att helt svara på fråge-

ställningen huruvida Arkivens dag utgör en bildande erfarenhet. Som jag tidigare 

har nämnt är den litteratur som finns om arkivpedagogik till största delen av de-

skriptiv natur. Den forskning som finns utgår till största delen från arkivariers och 

arkivpedagogers perspektiv. Att arkivarier och arkivpedagoger delar med sig av 

sina erfarenheter av utåtriktat arbete är förstås mycket viktigt och bra för verk-

samheten. Däremot behövs det mer akademisk forskning på området. Om arkiv-

pedagogiken går samma väg som museipedagogiken är detta ett troligt framtids-

scenario. Att undersöka besökarnas upplevelser av arkiven, vare sig på ett publikt 

evenemang som Arkivens dag eller i den vanliga verksamheten, anser jag är en 

viktig fråga för framtida forskning. Om Arkivens dag verkligen, från besökarnas 

perspektiv, är en utbildande erfarenhet kan bara besvaras utifrån ett användarper-

spektiv. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om Arkivens dag är en utbildande erfarenhet 

samt om uppmärksammandet av Arkivens dag kan kopplas till arkivens föränd-

rade roll i samhället. Som teoretiska ramverk har jag använt utbildningsfilosofen 

John Deweys resonemang kring erfarande och erfarenheter samt ett arkivteoretiskt 

perspektiv på arkivens roll i samhället. Metoden jag har använt är kvalitativa in-

tervjuer med fem arkivarier som arbetar på arkivinstitutioner som uppmärksam-

mar Arkivens dag. Jag har även undersökt liknade internationella evenemang samt 

hur arkiv och tillgänglighet lyfts fram i bland annat statliga utredningar. 

Arkivens dag är en potentiellt bildande erfarenhet enligt Deweys kriterier. Det 

är däremot inte möjligt att räkna ett enskilt besök på Arkivens dag som en 

bildande erfarenhet på egen hand. Det är emellertid möjligt att ett besök på Arki-

vens dag leder till att besökaren använder arkiven på olika utbildande sätt, exem-

pelvis för släkt- eller lokalhistorisk forskning. De arkivinstitutioner jag har under-

sökt har inte ambitionen att Arkivens dag ska vara utbildande i sig, utan snarare 

att väcka intresse och nyfikenhet. 

Uppmärksammandet av Arkivens dag ligger i linje med den allmänna utveckl-

ingen av arkivens roll i samhället så som den porträtteras av bland andra Cook. 

Denna utveckling går också att skönja i den svenska kulturpolitiken rörande arkiv 

som den visas i den statliga arkivutredningen Arkiv för alla − nu och i framtiden. 

Arkivens dag lyckas dock inte i så stor utsträckning nå målgruppen barn och unga 

som särskilt nämns i arkivutredningen. Uppmärksammandet av Arkivens dag vi-

sar även hur arkivinstitutionernas verksamhet närmar sig museernas allt mer. 

Denna masteruppsats har undersökt frågan om arkivens publika aktiviteter 

från ett håll, arkivariernas. Ett utmärkt ämne för framtida forskning vore att un-

dersöka besökarnas upplevelser av Arkivens dag. 
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Bilaga 1: Intervjuunderlag 

Bakgrund 

Vilken är din roll i uppmärksammandet av Arkivens dag? Vilka fler arbetar med 

Arkivens dag på arkivet? 

Hur länge har ni uppmärksammat Arkivens dag? 

Vad fick er att börja? 

 

Praktiskt 

Hur uppmärksammar ni Arkivens dag?(Utgå från programmet!) 

Vilken är kostnaden för att genomföra Arkivens dag? Timmar/pengar? 

Hur långt i förväg planerar ni? 

Har ni någon utvärdering/uppföljning av Arkivens dag? 

Samarbetar ni något med andra ABM-institutioner? Eller andra? 

Hur många besökare brukar ni få? 

Brukar det komma nya besökare på Arkivens dag? Kommer de tillbaka? 

Har ni andra öppet hus-aktiviteter på arkivet förutom Arkivens dag? 

 

Syfte 

Hur resonerar ni angående barn och ungdomar? 

Vilken pedagogisk målsättning har ni med Arkivens dag? 

Hur resonerar du när det gäller förhållandet mellan nutid och historia på Arkivens 

dag? 

Fungerar Arkivens dag? 

Är det viktigt att uppmärksamma Arkivens dag? I så fall varför?  

 


