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Abstract 
The aim of this study is to examine how and in what way users of the public participate and affect the archival 
information that is to be preserved for the future through the examination of three archival projects involving 
public participation. The study seeks to examine if participation of the public could lead to increased democracy 
and diversity of information in the archives. The study will be performed through the examination of three par-
ticipatory archives all tied to traditional archival institutions. 

The study is based on the theoretical framework of Benn and Gaus and their notions of public and private 
which they discuss using the key words access, agency and interest. The study also takes into consideration 
Laura Millar’s theories of social memory as a means for the public good. Through a user perspective web re-
sources tied to the projects are analyzed as well as defining documents of the archival institutions responsible of 
the projects. The findings are then discussed in a broader perspective using the three keywords access, agency 
and interest. The aim is to examine to what degree the projects allow participation through a comparative analy-
sis of the chosen projects.   

The study suggests that whereas the projects aims to create access to all members of society, the chosen 
structures of the projects make up limitations for participation for some groups of society, affecting their oppor-
tunity to participate. Limitations of the projects, such as language, make up barriers for participation creating 
private spheres inside the public of the projects studied. The thesis stresses the need for the existence of a multi-
tude of different participation projects with different forms of participation in order to properly fulfill the needs 
and interests of the public in the archives.  
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Inledning  

I arkivutredningen Arkiv för Alla som utfördes år 2000 på uppdrag av den dåva-

rande regeringen fastställdes att samverkan mellan olika arkiv var nödvändigt för 

att öka tillgängligheten till arkiven. Utredningen föreslog att fler användargrupper 

borde inkluderas i arkivprojekten. Vidare föreslogs även att publika arkivprojekt 

där allmänheten får delta på ett pedagogiskt sätt bör premieras för att öka tillgäng-

ligheten och där projekt som integrerade flera olika kulturarvsbevarande institut-

ioner borde premieras.1 Men hur omsätts denna teori i praktiken? 

Allmänheten utgör en växande del av informationsflödet och bör därför också 

ha möjlighet att i större utsträckning delta i utvecklandet av den information som 

finns i arkiven. Allmänheten besitter också en stor kunskapsresurs omöjlig för 

arkivpersonal att på egen hand inneha och bör också därför vara en resurs i arbetet 

med att utveckla arkiven. Att få människor att känna sig delaktiga i det gemen-

samma kulturarvet är en av arkivens främsta uppgifter och för att detta ska kunna 

ske krävs ett samarbete mellan arkivinstitutionerna och allmänheten där den se-

nare tillåts ta en större plats än vad som är brukligt idag.2 Det faktum att allmän-

heten idag har en vana av att skapa information för egen och andras del genom de 

nya möjligheter som internet innebär, talar också för att det hos allmänheten finns 

en vilja och ett behov av att dela med sig av information till andra.3 Detta behov är 

något arkiven i framtiden måste adressera i allt högre grad för att kunna bevara ett 

så representativt kulturarv som möjligt. 

Projekt som involverar deltagande av allmänheten har initierats av ett antal 

arkivinstitutioner. Den här uppsatsen undersöker tre sådana aktuella arkivprojekt 

som skapats med syfte att öka allmänhetens deltagande i arkiven.  

Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur användare ur all-

mänheten kan och får vara med och påverka vilket arkivmaterial som bevaras för 

framtiden. Detta kommer att göras genom att undersöka tre participatory archi-

ves, det vill säga arkivprojekt där allmänheten bjuds in att delta i arkivarbetet. 

Denna uppsats ämnar undersöka såväl de positiva som de negativa aspekterna på 

                                                 
1 Arkiv för alla – nu och i framtiden, SOU 2002:78, s. 161. 
2 Åström Iko, K. (2003) I allmänhetens tjänst?,  s.  25. 
3 Johansson, V. (2004) Elektroniska dokument i informationspolitisk belysning,  s. 229. 
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allmänhetens deltagande. Vidare söker uppsatsen också undersöka om ett ökat 

deltagande från allmänheten kan leda till ökad demokrati i arkiven och till ett mer 

representativt kulturarv. 

Uppsatsen är uppbyggd kring tre huvudsakliga frågeställningar. Den första 

frågeställningen handlar om tillgänglighet, både vad gäller fysisk sådan och vilka 

förutsättningar arkiven ger för att deltagarna ska ha kännedom om att deras delta-

gande är önskvärt. På vilket sätt kan och får allmänheten bidra med sina kunskap-

er och erfarenheter? 

Den andra frågeställningen rör kontakten mellan arkiven och allmänheten å 

ena sidan, och kontakterna mellan deltagare ur allmänheten i arkivprojekt å andra 

sidan. Finns det en kontakt mellan deltagarna i projekten och hur ser denna i så 

fall ut? Finns det en kontakt mellan de arkivinstitutioner som bedriver projekten 

och dess deltagare och är i så fall denna kontakt ömsesidig? 

Den tredje frågeställningen rör autenticitet och synen på vad som är kvalitativ 

information. Vad har informationen som genereras inom de tre projekten för ka-

raktär? Går det att utläsa hur arkivinstitutionerna som står bakom projekten värde-

rar den information som upprättas inom projekten i fråga om kvalité och tillförlit-

lighet? Görs insatser för att bevara den information som inkommer inom projektet 

för framtiden? 

Arkiv och medverkan från allmänheten – en översikt 

Internet har inneburit en revolution vad gäller spridning av information och som 

en konsekvens har också allmänheten börjat engagera sig i att bevara information 

för framtiden, dels genom deltagande i arkivprojekt knutna till traditionella kul-

turarvsinstitutioner som arkiv, bibliotek och museum, dels också på egen hand 

utan en institutionell anknytning. Internet är en viktig faktor för detta och har 

skapat möjligheter för människor att bevara och interagera kring information på 

ett nytt sätt. Detta har bäddat för en utveckling där en mängd olika slags informat-

ion sparas både i mer formella projekt och i mer informella sammanhang.4 Beva-

rande av information där allmänheten är deltagare handlar ofta om att bevara sam-

tida kulturuttryck för framtiden. Upphovet till dessa insamlingar av information 

kan ha en rad skilda orsaker. Det kan handla om att man vill samla information 

om en händelse eller företeelse, bevara en viss typ av kulturuttryck som inte är 

lika väldokumenterad som annan kultur, att man vill ge en bredare, annorlunda 

eller mer insiktsfull bild av något eller om att man vill bevara något av nostalgiska 

skäl.5  

                                                 
4 Johansson, V. (2004) Elektroniska dokument i informationspolitisk belysning,  s. 229 
5 Millar, L. (2006) Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, s. 123 
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Ett exempel på ett område där initiativ tagits på egen hand för att bevara sam-

tida kulturuttryck är spelvärlden. Spel och spelkultur är något som engagerar 

många men är samtidigt något som inte är lika välbevarat som andra former av 

kultur. Bevarande av spel handlar dels om att bevara spel som fortfarande är till-

gängliga så att de inte mister sin tillgänglighet men också om att hämta tillbaka 

det som redan är försvunnet genom emulering, det vill säga att återskapa spelets 

miljö så som det upplevdes när det gick att spela.6 Ett i media uppmärksammat 

exempel är Spelarkivet, en ideell förening som samarbetar med Kungliga biblio-

teket och Malmö stadsarkiv för att samla in, bevara, tillgängliggöra och sprida 

kunskap om svensk spelhistoria och spelkultur.7 

     Andra kulturområden där det finns en stark vilja hos allmänheten i att engagera 

sig för att bevara är olika former av subkulturer. Ett färskt sådant exempel är 

Umeå Hardcore Arkiv där initiativ tagits för att söka bevara en subkultur som är 

har varit stilbildande både på regional och lokal nivå. Arkivet ger allmänheten 

möjligheten att ladda upp eget material såsom affischer, tidningsurklipp och fo-

ton.8 

     Att samla information kring en specifik person eller händelse för att på så sätt 

upprätthålla minnet av denna person eller händelse är också vanligt förekom-

mande, så kallade memorial sites. Dessa sajter byggs upp och drivs av människor 

med intentionen att skapa en informationsbas för att samlas, minnas och känna 

samhörighet kring. Memorial sites kan upprättas efter större, ofta traumatiska, 

händelser eller i mindre skala för en nära anhörig som gått bort. Sajter som beva-

rar specifika händelser samlar en stor mängd material som dokumenterar händel-

sen i sig, men också upplevelser, minnen och erfarenheter från allmänheten i relat-

ion till denna händelse.9 Ett internationellt exempel på detta är 9/11 Tribute Center 

som samlar in muntliga historier med anknytning till terrorattackerna 11:e sep-

tember och händelsens konsekvenser.10 Minnes-sajter tjänar en viktig funktion 

som ett slags minnesmonument där människor kan samlas och minnas traumatiska 

och viktiga händelser tillsammans. 

     Ytterligare en typ av arkiv där medlemmarna är med i processen att bygga upp 

eller utveckla ett arkiv är minoritetsarkiv. Detta kan ske både på initiativ av ar-

kivmyndigheter eller andra kulturarvsinstitutioner men också komma ur gruppers 

egen vilja att bevara den egna kulturen. Ibland kommer behovet av att man inte 

anser den allmänna dokumentationen av den egna kulturen tillräcklig eller missvi-

sande och att man därför vill ge en mer insiktsfull bild av den egna kulturen sam-

                                                 
6 Sköld, O. (2015). Documenting virtual world cultures: Memory-making and documentary practices in the 

City of Heroes community, s. 294f. 
7 Spelarkivets webbplats > Om oss 
8 Umeå Hardcore Arkivs webbplats > Eget Material 
9 Haskins, E. (2007) Between Archive and Participation: Public Memory in a Digital Age, s. 411.  
10 9/11 Tribute Centers webbplats > About 
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tidigt som den också har en viktig identitetsskapande funktion.11 Ett sådant exem-

pel är Mångkulturellt Centrum i Botkyrka kommun som har som syfte att vara en 

mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och 

kulturell mångfald. Stiftelsen grundades 1987 och grundades på övertygelsen att 

samtida invandring är angeläget att följa genom forskning, dokumentation, ut-

ställningar och arkiv.12 

Många av dessa beskrivna initiativ för bevarande är starkt kopplade till identi-

tet. Arkivmaterialet som skapas på dessa sajter är information som tjänar ett syfte 

i att skapa eller stärka en identitet av något slag. Dels handlar det om att bevara 

för framtiden, men informationen har också ofta en mycket aktuell funktion för 

samtiden.13 De olika typer av arkiv där allmänheten mer eller mindre deltar i ar-

kivarbetet i någon form ger en bild av att det finns en reell vilja hos allmänheten 

att bevara kultur för framtiden och att denna är så stark att den finner sin väg även 

utanför arkiv och liknande institutioner som traditionellt bedriver sådana aktivite-

ter.14 Arkiv med deltagande ur allmänheten indikerar också det enorma kunskaps-

kapital som innehas av allmänheten där det också finns stor specialkunskap. 

Denna allmänhetens kunskap kan potentiellt vara avgörande för förståelsen av 

kulturen i framtiden. Genom att integrera användarna i bevarandeprocessen finns 

en möjlighet att berika kulturarvet och ge fler människor möjlighet att känna sig 

delaktiga i kulturarvet och kulturarvets skapandeprocess. Bevarade kulturuttryck 

är viktiga för människan, de befäster vår plats i samhället och världen samt funge-

rar som stimuli för både minne och tankar. De fungerar också som ett slags min-

nesmonument av det vi människor tycker är viktigt att bevara för framtiden, dit vi 

kan gå tillbaka och återuppleva minnen.15  

Denna överblick över de områden där allmänheten deltar i informationsge-

menskapen genom att dela egen kunskap med andra indikerar att ett stort kun-

skapskapital finns hos allmänheten och att det hos denna finns en vilja att aktivt 

bidra till ett ökat bevarande av information om den samtida kulturen. Om allmän-

hetens kunskaper förenas med arkivinstitutionernas expertis genom ett tillvarata-

gande av internets möjligheter innebär detta en möjlighet att bygga ett hållbart 

kulturarv med hög informationskvalitet och bredd samt med goda chanser att be-

varas för lång tid framöver. För att detta ska vara möjligt behöver dock också de 

problem som följer med allmänhetens deltagande identifieras, diskuteras och, i 

den mån det går, lösas.  

                                                 
11 Millar, L. (2006) Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, s. 123. 
12 Mångkulturellt centrums webbplats > Om MKC > Om stiftelsen 
13 Millar, L. (2006) Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, s. 125f. 
14 Johansson, V. (2004) Elektroniska dokument i informationspolitisk belysning, s. 14. 
15 Millar, L. (2006) Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, s. 121f. 
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Forskningsöversikt 

Karin Åström Iko, ställföreträdande Riksarkivarie och ordförande i DIK, har i 

artikeln ”I allmänhetens tjänst?” problematiserat tillgänglighetsaspekten inom 

arkiven. Åström Ikos artikel utgör dels en översikt över den politiska utveckling 

som lett upp till idag med fokus på tillgängliggörande samt diskuterar i vilken 

mån de propositioner och utredningar som gjorts på området lyckats med det de 

föresatt sig att göra. Åström Iko belyser det faktum att terminologin kring begrepp 

som tillgängliggörande är relativt ung och att begreppet tillgängliggörande tolkas 

mycket fritt av arkivinstitutionerna. Exempelvis används termerna tillgängliggöra, 

tillhandahålla, synliggöra samt levandegöra delvis som synonymer till varandra 

men också som fristående begrepp som kompletterar varandra. Detta gör att be-

greppet tillgängliggöra kan innebära allt från fysisk tillgänglighet till en plats till 

utåtriktad verksamhet.16 Åström Iko belyser det faktum att de nya grupper som 

utgör besökare till arkiven inte har samma förutsättningar, och att det därför inte 

kan ställas samma krav på deras förkunskaper som på de traditionella besökarna 

av arkiven. Hon pekar också på att arkivbesökarna behöver långt fler förkunskap-

er för att närma sig sitt mål än vad som är fallet för besökare inom bibliotek och 

museum. Därför måste arkiven underlätta för medborgarna att hitta till arkiven, 

vare sig det gäller en fysisk plats eller en webbresurs, att använda arkiven och att 

hitta nya målgrupper.17  

Participatory Archives 

Ett begrepp för att beskriva arkiv med medverkan från allmänheten är participa-

tory archives. Begreppet är relativt nytt och har bara använts begränsat inom 

forskningen om tillgänglighet och arkiv, även om deltagande i arkiv förekommit 

långt innan begreppets uppkomst. Kate Thiemer, arkivarie och aktiv inom Society 

of American Archivists, har författat en rad artiklar rörande participatory archi-

ves. Thiemer driver en arkivblogg, ArchivesNext, som handlar till stor del om 

participatory archives och digitala verktyg. Hon definierar participatory archives 

som en organisation, webbplats eller samling i vilken allmänheten bidrar med 

kunskap eller resurser i syfte att öka förståelsen för arkivmaterialet.18 Thiemer 

menar att participatory archives bäst bedrivs i en digital miljö med hjälp av web 

2.0-verktyg men att traditionellt insamlingsarbete också kan räknas som en form 

av participatory archives, men att användarna i dessa fall har mindre möjligheter 

att bidra på en aktiv nivå.19 

                                                 
16 Åström Iko, K. (2003) I allmänhetens tjänst?, s. 22. 
17 Åström Iko, K. (2003) I allmänhetens tjänst?, s. 19-22. 
18 Thiemer, K. (2013) Participatory Archives: Something Old, Something New, ArchivesNext [blogg] 21 

april. 
19 Thiemer, K. Exploring the Participatory Archives, ArchivesNext [blogg] 30 augusti. 
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Isto Huvila, docent i Informationsvetenskap vid Åbo Akademi, har forskat 

specifikt om participatory archives och menar i sin artikel ”Participatory archive: 

towards decentralised curation, radical user orientation, and broader contextuali-

sation of records management” att arkivforskningen har lagt för lite fokus på att 

förstå användarna av arkiven och deras behov. Huvila menar att man å ena sidan 

från arkivens sida förväntar sig att arkivens användare har en god förståelse av hur 

interaktioner med arkiven och arkivmaterial går till, men att arkiven å andra sidan 

inte intresserat sig för att förstå användarna. Även om intresset för användarna har 

ökat inom arkivforskningen har man i undersökningar mestadels utgått från att 

studera forskarnas användarbeteenden snarare än användare i allmänhet.20 

     Huvila diskuterar också i sin artikel vilka problem och möjligheter ett ar-

kiv utformat av dess användare skulle kunna innebära. Ett problem menar Huvila 

är trovärdigheten hos materialet i ett användarorienterat arkiv. För att ett arkiv där 

användarna själva är med och bidrar med material samt ändrar i informationen 

krävs en god organisation och struktur för att möjliggöra en miljö där trovärdighet 

kan skapas. Ett annat problem för de olika dokumentens trovärdighet är att de 

beror på individuella beskrivningar. Trots detta menar Huvila att en mer använ-

darorienterad ansats bidrar till att bredda arkiven genom ett givande och tagande 

mellan arkivinstitutionerna och användarna. Genom att bemöta användarna mer 

aktivt kan arkiven ta vara på kunskap om dokument som arkiven själva inte har 

möjlighet att införskaffa sig samt att de får tillgång till en bredare publik som kan 

bidra med relevanta dokument som annars kanske inte blivit funna.
21

 

Participatory archives och dess möjligheter har också undersökts av Katie 

Shilton och Ramesh Srinivasan, båda professorer i informationsvetenskap, i arti-

keln ”Participatory Appraisal and Arrangement for Multicultural Archival Col-

lections”.22 Shilton och Srinivasan utvecklar i denna artikel en modell för delta-

gararkiv som de kallar participatory archiving model. Modellen innebär att arki-

vet redan på ett tidigt stadium involverar användarna av arkivet i frågor om beva-

rande och gallring, proveniens och hur man ordnar och förtecknar arkivmaterialet. 

Genom att bjuda in användarna till diskussion skapar man fokusgrupper som får 

diskutera viktiga frågor och komma överens om hur man tycker att materialet bäst 

bevaras och tas om hand samt hur urvalet ska se ut. Dessa överenskommelser bil-

dar sedan vad Shilton och Srinivasan kallar community ontologies, ett slags ut-

gångspunkter varifrån övriga användare i framtiden sedan kan arbeta när de lägger 

                                                 
20 Huvila, I. (2008) Participatory archive: towards decentralised curation, radical user orientation, and 

broader contextualisation of records management, s. 1-3. 
21 Huvila (2008) Participatory archive: towards decentralised curation, radical user orientation, and broader 

contextualisation of records management, s. 27-30. 
22 Shilton, K., Srinivasan, R.(2008), Participatory Appraisal and Arrangement for Multicultural Archival 

Collections. 
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till eget material eller på annat sätt bidrar till arkivets uppbyggande och utveckl-

ing.23   

Användarstudier 

Tillgängligheten till arkiv har även utforskats utanför det specifika begreppet par-

ticipatory archives inom olika former av användarstudier, framför allt inom 

biblioteks- och informationsvetenskapen. Användarstudier på arkiv är dock färre 

till antalet. Elizabeth Yakel, professor i informationsvetenskap vid University of 

Michigan, har i sin artikel ”Listening to users” forskat på hur relationen mellan 

arkiven och deras användare ser ut. Yakel menar att arkivarier har en tendens att 

överskatta användarnas kunskaper i hur man använder ett arkiv och menar att det 

är viktigt att man bemöter användare på rätt sätt så att alla känner sig välkomna i 

arkivet, oavsett om man är forskare eller bara besöker i egenskap av privatperson. 

Hon betonar vikten av vad hon benämner som user education, att hitta gemen-

samma referenspunkter mellan arkivarier och användare. Detta är något hon me-

nar ofta saknas vilket har som konsekvens att användare inte når förståelse för 

arkivet samtidigt som arkivarierna ibland felaktigt utgår ifrån att användarna är 

väl införstådda i informationssökning i arkiv. En slutsats Yakel kommer till är att 

många av de som besöker arkiven är nya användare som lägger stor vikt vid hur 

de blir bemötta vid sitt första besök. Här skiljer sig arkiven från biblioteken på så 

vis att de flesta ofta har haft en kontakt med bibliotek tidigt i livet medan arkiv 

sällan besöks förrän i vuxen ålder. Biblioteksmiljön känns därför ofta mer bekant 

än arkivmiljön. På samma sätt som arkivens användare är osäkra gentemot arki-

ven är arkiven själva osäkra på hur de ska bemöta användarna på ett bra sätt, me-

nar Yakel. Hon menar att det behöver etableras en gemensam grund där använ-

darna och arkiven har förståelse för varandras utgångspunkter och behov.
24

 

Användarbehoven har också diskuterats från ett informationsteknologiskt per-

spektiv av Anneli Sundqvist i hennes doktorsavhandling Search Processes, User 

Behaviour and Archival Representational Systems.25 I studien undersöker Sun-

dqvist informationsbeteendet i två aktiva organisationer med fokus på interaktion-

erna mellan användare och förmedlare. Användarna i denna studie är således inte 

allmänheten men studien belyser ändå förhållandet mellan användare och inform-

ation och hur detta förhållande påverkar tillgängligheten. Sundqvist kommer i sin 

studie fram till att myndigheternas informationssystem inte tillgodoser användar-

nas behov och betonar vikten av mänskliga informationsförmedlare för att se till 

att användarnas behov också uppfylls i de informationssystem de använder sig av. 

Arkivarier kan genom sin specialiserade kunskap fungera som förmedlare av in-

                                                 
23 Shilton, K., Srinivasan, R.(2008), Participatory Appraisal and Arrangement for Multicultural Archival 

Collections, s. 98-100. 
24 Yakel, E. (2002) Listening to Users, s. 54-56. 
25 Sundqvist, A. (2009) Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems. 
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formationen till användarna och har på så sätt en viktig roll i att utveckla tillgäng-

ligheten.26 

Makt och demokrati 

Tillgänglighet till information och möjligheten att vara med att påverka det egna 

kulturarvet är en också en fråga om demokrati. För att deltagande från allmänhet-

en ska vara möjlig krävs att de som har makten över arkivmaterialet också släpper 

in deltagarna. Mikael Eivergård, tidigare chef för Örebro museum, och Catarina 

Lundström, forskare och lärare i Genusvetenskap på Mittuniversitetet, har i en 

artikel för RIG behandlat kulturarvens hierarkier. Eivergård och Lundström disku-

terar i sin artikel ”Samlarna och samlingarna. Om kulturarvets fält och dess hie-

rarkier” på vilket sätt samlingar och därigenom kulturarvet påverkas av de perso-

ner som upprättar samlingarna och deras bakgrund. Artikeln utgör en historisk 

översikt över hur kulturarvsinstitutioner sett på begreppet kulturarv och vad detta 

ska utgöra. Eivergård och Lundström menar att dagens museum har ett tydligare 

mål med att engagera och aktivera besökarna i vad de kallar det pluralistiska mu-

seet där besökaren själv kan välja mellan olika historiska alternativ. Författarnas 

slutsats är att man snarare borde tala om flera kulturarv än ett gemensamt sådant 

där de olika kulturarven är användbara i olika historiska och sociala kontexter.27 

Margaret Hedstroms forskning om gränssnitt belyser maktförhållandet mellan 

arkiven och dess användare.
28

 Hedstrom är professor i informationsvetenskap vid 

University of Michigan School of Information. Hedstrom använder konceptet 

gränssnitt både som en metafor för arkivariers roll som medlare mellan dokumen-

tens evidens och dess läsare och som en term som beskriver de strukturer och 

verktyg som sätter arkivdokumenten i en kontext och skapar ett tolkande ramverk. 

Gränssnitten fungerar som antyds av namnet som en slags gränser men de innefat-

tar också en grad av tillåtande genom att de tillåter varor, människor, information 

och idéer att förflytta sig från en plats till en annan. Hedstrom menar att arkivarier 

i sitt arbete konstruerar en rad olika gränssnitt mellan dåtid och samtid i hur de 

väljer vad som ska bevaras, hur de presenterar dokumenten, hur de gör dessa till-

gängliga samt när de bestämmer vilka som ska få interagera med arkivets doku-

ment. Eftersom gränssnitten är mänskliga konstruktioner är de varken naturliga 

eller neutrala menar Hedstrom.29   

     Arkivarier har alltså enligt Hedstrom makt över de dokument över vilka de 

förfogar genom att de bidrar till att bestämma vad som är legitima bevis för det 

förflutna och genom detta också påverkar hur sociala minnen skapas. Genom att 

                                                 
26 Sundqvist, A. (2009) Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, s. 220f. 
27 Eivergård, M, & Lundström, C (2007) Samlarna och samlingarna. Om kulturarvets fält och dess hierar-

kier, s. 6-9. 
28 Hedstrom, M. (2002) Archives, Memory, and Interfaces with the Past, s. 21. 
29 Hedstrom, M. (2002) Archives, Memory, and Interfaces with the Past, s. 22-26. 
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analysera digitala dokument menar Hedstrom att man uppenbarar denna makt 

över dokumenten, både vad gäller icke-digitala, fysiska dokument och digitala 

sådana. Hedstroms argumentation bygger på records continuum-modellen och i 

enlighet med detta menar hon att records inte är statiska objekt, utan snarare dy-

namiska sådana som skapas genom olika processer där de ständigt befinner sig i 

stadium av utveckling. Enligt Hedstrom är ett dokument något som skapas som ett 

resultat av en handling. Dokumentet kan vara en produkt som skapas av en person 

för dess individuella behov eller något som skapas av en grupp individer gemen-

samt. Dokumentbegreppets innebörd står alltså att finna bakom objektet, i den 

handling som skapar detta.30  

Rodney G. S. Carter har i artikeln ”Of Things Said and Unsaid: Power, Ar-

chival Silences, and Power in Silence” argumenterat för att frånvaron av vissa 

grupper i arkiven, det Carter kallar tystnaden, är en manifestation från de som har 

makten över arkivinformationen genom att marginaliserade grupper nekas tillträde 

till det sociala minnet och historien. Artikeln undersöker sedan hur tystnad kan 

användas som en metod av de marginaliserade för att neka arkiven åtkomst till 

deras information som ett sätt att utöva sin makt över arkiven.31 Carter menar att 

arkivarier har en viktig uppgift i att belysa dessa maktförhållanden och även i att 

aktivt verka för att dessa tystnader försvinner och att informationen i arkiven beri-

kas samtidigt som de måste visa förståelse för de grupper som inte vill vara en del 

av arkiven och respektera deras åsikt.32 

Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångpunkten är tudelad. För att diskutera projektens tillgänglig-

het kommer jag att använda mig av Stanley Benn och Gerald Gaus teorier om 

begreppen offentligt och privat som två multidimensionella koncept som kan 

samexistera på olika nivåer för att tillåta eller begränsa tillgänglighet.  Benn och 

Gaus menar att vad som uppfattas som offentligt och privat är beroende av den 

omgivande kulturen och dess begreppsmässiga ramverk. Detta bildas, påverkas 

och utvecklas ständigt utifrån det kollektiva medvetandet och människors hand-

lingar. För att diskutera och problematisera de två begreppen offentligt och privat 

använder de sig av tre nyckelbegrepp vilka de benämner acess, agency och inte-

rest.33 

Access, eller tillgänglighet, rymmer enligt författarna flera nivåer som påver-

kar om något anses offentligt eller privat. Att en plats anses offentlig kan till ex-

                                                 
30 Hedstrom, M. (2002) Archives, Memory, and Interfaces with the Past, s. 24-26. 
31 Carter, R.G.S. (2006) Of Things Said and Unsaid: Power, Archival Silences, and Power in Silence, s. 215f. 
32 Carter, R.G.S. (2006) Of Things Said and Unsaid: Power, Archival Silences, and Power in Silence, s. 233. 
33 Benn, S.I. & Gaus, G.F. (1983) The Public and the Private: Concepts and Action, s. 5-7. 



 14 

empel bero på att den fysiska tillgängligheten till platsen inte är begränsad. Om-

vänt blir platser privata när någon kan välja att tillåta eller begränsa tillgänglighet-

en för andra. Tillgänglighet handlar också om en tillgång till aktiviteter och um-

gänge. Det kan i ett offentligt sammanhang finnas sociala koder som skapar pri-

vata sfärer inom det offentliga (att t.ex. sitta på ett café men ändå inte tjuvlyssna).  

Att definiera något som publikt eller privat är också nära kopplat till kontroll. Att 

något är privat handlar ofta om en kontroll över, och inte bara tillgång till, inform-

ation. Den som har kontrollen har också makten att förändra eller manipulera re-

surserna i sin omgivning. Denna makt över dels informationen själv utan också 

hur den används är vad som utgör begreppet agency. Begreppet översätts i denna 

kontext med svenskans agent. Detta begrepp rymmer också olika nivåer av offent-

ligt och privat då en agent kan agera för egna, privata, intressen eller för en offent-

lig verksamhets intressen. Vad en person anser privat behöver alltså inte nödvän-

digtvis korrelera med vad denna person representerar i en offentlig yrkesroll till 

exempel.34   

Slutligen diskuterar Benn och Gaus begreppet interest (här översatt till in-

tresse) relaterat till offentligt och privat. De menar att något privat inte utesluter 

offentlighet på alla nivåer. Ett privat företag är privat genom att det står på egna 

ben ekonomiskt men har ändå ett intresse av att tillgodose det offentliga eftersom 

att tillgodose dessa intressen är en förutsättning för verksamheten. Benn och Gaus 

söker med denna begreppsdiskussion lyfta fram offentligt och privat som multi-

dimensionella koncept och att de därför inte behöver vara dikotomier. På så sätt 

kan en plats eller viss information ha olika nivåer av offentligt och privat vilka 

också kan ändras i samband med att den omgivande kulturen och dess tankekon-

cept ändras.35  

Benn och Gaus teori kommer att användas som ett verktyg för att förstå och 

problematisera tillgängligheten i de tre utvalda projekten och anknyter därför spe-

cifikt till analysens första huvudtema, där projektens tillgänglighet diskuteras. 

Benn och Gaus teori om tillgänglighet innefattar förutom fysisk tillgänglighet och 

tillgänglighet till information även tillgängligheten till sociala aktiviteter vilket 

också kommer att vara användbart för mig när jag diskuterar projektens sociala 

dimensioner i analysens andra huvudtema som rör projektens kontaktytor. 

Den andra delen av uppsatsens teoretiska utgångspunkt tar avstamp i Laura 

Millars teorier kring kollektivt minne. Millar menar att människors kunskap och 

hågkomster, vilka i grund och botten är olika former av minnen, kan beskrivas 

som deklarativt minne, eftersom de kan förklaras eller artikuleras. Millar menar 

att denna artikulation av minnet innebär en rörelse från det individuella till det 

offentliga. Det sociala minnet struktureras, formas, organiseras och används av 

                                                 
34 Benn, S.I. & Gaus, G.F. (1983) The Public and the Private: Concepts and Action, s. 7-10. 
35 Benn, S.I. & Gaus, G.F. (1983) The Public and the Private: Concepts and Action, s. 10-14. 
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och för den kollektiva nyttan och det sociala minnet kan därför sägas vara ett ut-

tryck för en kollektiv erfarenhet.36 

 Millar kopplar det sociala minnet till arkiven i det att arkiven är ett av många 

verktyg som samhällen använder sig av för att skapa, upprätthålla och dela min-

nen. Hon menar att det inte är själva dokumentens och arkivens existens som 

fångar minnet utan deras urval, bevarande och artikulation som möjliggör att de 

kan användas i samhällets nytta som en form av ledtrådar till minne och kunskap. 

Skapandet av det sociala minnet är enligt Millar att skapa, upprätthålla och dela de 

minnesmärken som hjälper oss minnas och veta. Detta innebär att arkiv också 

måste organiseras så att dessa minnen kan artikuleras, förmedlas och användas. 

Grunden för det individuella minnet är att det skapas, förvaras och kan återkallas. 

Det sociala minnet formas utifrån i sin tur av återkallelsen och artikulationen av 

dessa individuella minnen. Utgångspunkten för arkiven måste då, enligt Millar, 

vara att dokument förvärvas, bevaras och tillgängliggörs. Den centrala rollen för 

arkiven blir då att göra dessa dokument tillgängliga så att samhället kan använda 

dem inte endast för att dokumentera händelser men också för att tolka, skapa och 

artikulera minnen.37  

Millars teori blir ett verktyg för att diskutera de sociala aspekterna av arkiv-

projekten i analysens andra huvudtema, Projektens kontaktytor, då det är i kontak-

ten med andra människor som en del av minnets artikulation sker. Millar blir 

också relevant när bevarandeaspekten i projekten diskuteras i analysens tredje 

huvudtema eftersom Millars teorier har sin utgångspunkt i att ett gott bevarande 

utgör grunden för att arkivens tillgängliggörande, som hon uppfattar som arkivens 

centrala uppgift, ska bli möjligt.  

Avgränsning 

Antalet projekt där allmänheten bidrar med egen information och kunskap är rela-

tivt få. För denna studie har tre projekt valts ut som har gemensamt att de alla är 

projekt som initierats och bedrivs på uppdrag av arkivinstitutioner samt att de alla 

innebär ett deltagande via internet. Valet av antal projekt grundar sig på att detta 

var ett lämpligt antal för att kunna ingående diskutera projekten inom uppsatsens 

omfång. 

De tre utvalda projekten som studeras är Riksantikvarieämbetets webbplats 

Platsr, insamlingsprojektet Naturen för mig hos Institutet för språk och folkmin-

nen samt Stockholms stadsarkivs projekt med äldre passhandlingar. Dessa projekt 

har valts ut eftersom de alla tre involverar deltagande från allmänheten via inter-

                                                 
36 Millar, L. (2006) Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, s. 119f. 
37 Millar, L. (2006) Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, s. 121f. 
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net men närmar sig detta på tre olika sätt. Projektet Platsr är en webbplats för in-

samling av allmänhetens information genom att denna själv lägger upp sina bi-

drag. Projektet Naturen för mig är ett insamlingsprojekt där arkivinstitutionen 

samlar in information från allmänheten genom formulär och enkäter. Projektet 

med äldre passhandlingar är ett projekt där allmänheten praktiskt får bidra med att 

transkribera inskannat material i syfte att tillgängliggöra dessa för forskning. De 

tre projekten skildrar på så sätt ett större spektrum där de alla har en gemensam 

utgångspunkt, dels i att de bedrivs utifrån traditionella arkivinstitutioner och dels 

genom att projekten delar en gemensam utgångspunkt i det att de involverar all-

mänheten över internet, men där det faktiska utformandet av projekten skiljer sig 

från varandra. De tre projekten representerar även olika perspektiv på deltagande 

eftersom de innehar olika grader av praktiskt respektive erfarenhets- och kun-

skapsmässigt deltagande. Detta skapar en intressant grund för en jämförande ana-

lys mellan projekten som sådana och för en diskussion om allmänhetens delta-

gande i arkivverksamhet i stort.  

Metod och källor 

Uppsatsen består av en jämförande analys av tre utvalda digitala arkivprojekt. 

Projekten kommer att studeras ur ett användarperspektiv där projekten undersöks 

utifrån hur en möjlig deltagare skulle uppleva den information som denne möts av 

vid ett deltagande i projekten. I detta ingår projektens webbplatser, projektbe-

skrivningar samt sociala medier kopplade till dessa. En rad sökningar i Platsrs och 

projektet med äldre passhandlingars databaser har också gjorts under arbetet med 

uppsatsen. Projekten kommer också studeras utifrån de förutsättningar som pro-

jekten givits av de bakomliggande arkivinstitutionerna och utifrån de förutsätt-

ningar de senare har i form av styrdokument och lagtexter. De tre projekten kom-

mer också att diskuteras utifrån relevant tidigare forskning på området för att på 

så sätt ge ett bredare sammanhang till diskussionen. Studien hade också kunnat 

bedrivas genom intervjuer med deltagare eller arkivpersonal för att på så sätt be-

lysa enskilda deltagares upplevelser. Uppsatsen syftar dock till att beskriva och 

problematisera deltagandet i arkivarbetet som sådant och belysa större likheter 

och skillnader i projekten snarare än individuella upplevelser av detta vilket ligger 

till grund för valet av en textbaserad metod.  

De tre projekten kommer därför först att introduceras till läsaren genom en 

beskrivning av deras syfte, uppbyggnad och vad projektets deltagande består i. 

Projekten kommer också kort att relateras till eventuella liknande projekt på om-

rådet. Denna inledning är nödvändig för läsarens förståelse av respektive projekts 

utgångspunkter och utgör grunden för den därefter följande analysen. 

Analysen är tematisk i sin uppbyggnad och utgår ifrån tre större huvudteman, 

tillgänglighet, kontakt och bevarande. Varje huvudtema kommer att diskuteras 
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utifrån dels hur varje enskilt projekt förhåller sig till temat och dels vilka likheter 

och skillnader som finns mellan de tre projekten i förhållande till det diskuterade 

temat. I slutdiskussionen kommer resultatet av analysen att sättas i ett större sam-

manhang där slutsatser dras kring vad dessa projekt säger om arkivverksamheten i 

stort.   

Introduktion till de utvalda projekten 

Eftersom undersökningen utgår ifrån tre konkreta projekt är det av vikt att läsaren 

har kännedom om hur dessa projekt ser ut och vad de innebär. Nedan följer därför 

en kortare beskrivning av de tre projektens utseenden och funktioner varpå ana-

lysen sedan följer.  

Platsr – Riksantikvarieämbetets community för minnen 

Platsr är en av Riksantikvarieämbetet förvaltad sajt där användare kan bidra med 

berättelser och minnen. Medlemskap är gratis och användaren får själv välja vilka 

minnen denne vill bidra med efter eget tycke. Detta ger en möjlighet att synlig-

göra historia som inte finns i arkiven och att utveckla den som redan finns där. 

Sajtens tanke bygger på att man tänker sig att människor har stor kunskap kring de 

platser de bor och lever på som inte kommer arkiven till del. Dessa minnen kan 

bidra till att nyansera bilden av historien som "byggstenar i den stora berättelsen”. 

Människors berättelser kan också bidra till att fylla ut den information som redan 

finns i arkiven i form av bilder och föremål genom att sätta dessa i en kontext med 

sina berättelser. Platsr vill få människor uppmärksamma på den kunskap de har 

om olika platser som de kanske inte ens uppfattar att de har. För att stimulera detta 

försöker man upprätta olika teman på sajten där man efterlyser information om 

specifika händelser med en önskan att detta ska väcka minnen till liv.38 

Platsrs ambition är att vara ett community, en mötesplats på nätet, grundat på 

det material användarna själva bidrar med. Användarna kan lägga upp såväl text 

som bilder och film. Samtlig information som läggs upp ska vara fritt att använda 

för alla. All information är knuten till en specifik plats och det är också en sådan 

användaren först måste skapa (eller välja om platsen redan lagts till) för att sedan 

kunna lägga upp sin information. Platsr fungerar som en slags mötesplats där an-

vändare bidrar med eget material, tar del av andra användares material och intera-

gerar med andra användare genom att kommentera, gilla och skapa gemensamma 

platser. Platsr erbjuder även en taggningsfunktion med tanken att detta ska under-

lätta tillgängliggörandet så att platserna som läggs upp ska vara lätta att hitta.39 

                                                 
38 Platsrs webbplats > Om Platsr 
39 Riksantikvarieämbetet (2014) Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2014 , s. 42. 



 18 

 Att demokrati är en viktig byggsten i Platsr är tydligt om man ser till sajtens 

förhållningsregler. Sajten får inte användas i kommersiellt ändamål, den får inte 

innehålla diskriminerande uttryck eller användas som plattform för att uttrycka 

politiska eller religiösa åsikter. Allt som inkommer till Platsr får ligga kvar (så-

vida det inte innehåller olämpligt eller kränkande material) eftersom dessa räknas 

som inkommen handling till myndighet. Dock specificerar man att Platsr inte ska 

ses som en lagringsplats utan som en social plats. Man vill alltså inte ta ansvar för 

eventuell informationsförlust.40  

 
Figur 1. Startsidan för att lägga till information i Platsr 

 

Källa: Platsr.se
41

 

 

På sajten kan man i nuläget bidra med material på svenska eller engelska. Föru-

tom privata konton kan också organisationer skapa konton och genom detta bidra 

                                                 
40 Platsrs webbplats > Användarvillkor 
41 Platsrs webbplats startsida 
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med material. Tanken är att museer, arkiv, bibliotek, hembygdsföreningar och 

andra kulturarvsbevarande initiativ ska kunna bidra med information som privata 

användare sedan ska kunna ta del av och interagera med. Det öppnar också upp 

för en kommunikationskanal mellan kulturarvsbevarande organisationer och all-

mänhet där användare kan kommentera materialet, ställa frågor eller på annat sätt 

kommunicera kring materialet som finns tillgängligt. Platsr är tydliga med att de 

inte ska ses som ett uppslagsverk. Platsr har också regler och tips för hur man som 

användare ska lägga upp sitt material. Det finns mallar för hur ett bidrag ska se ut 

vad gäller format såsom att det ska finnas en upphovsman angiven, att texten ska 

ha tydliga rubriker och att man gärna ska addera nyckelord för att underlätta fram-

tida återsökning. När det gäller bilder måste man styrka att man har rätt att publi-

cera bilden.42 

Sökningarna på Platsr kan göras utan medlemskap och utgår från platsen man 

är intresserad av. För att söka skriva man in den önskade platsen eller använder 

sig av en karta där man kan klicka på olika platser i Sverige. Platsr tipsar också 

om olika platser på webbplatsens startsida. När sökning på en plats gjorts får man 

upp ett sökresultat med en lista på den information som lagts till om denna plats 

med tillhörande bild om så finns. Det finns också möjlighet att växla till en flik 

kallad ”samlingar” för att se om några samlingar är knutna till platsen. Vidare är 

det också möjligt att se arkivföremål från Riksantikvarieämbetets föremålsdatabas 

Kringla som är knutna till den angivna platsen. Sajten erbjuder även information 

om eventuella artiklar i Wikipedias databas om ämnet eller platsen som kan vara 

relevanta, listar externa länkar, visar vilka samlingar som är kopplade till den ak-

tuella platsen samt vad platsen taggats som och ger exempel på platser med lik-

nande taggar så att besökaren kan ta sig vidare till eventuellt relevanta platser. 

Varje sökresultat har en egen sida där olika sorters information kopplat till platsen 

finns att läsa och uppleva såsom bilder, berättelser och arkivföremål. En sökning 

på "Uppsala" ger exempelvis 72 platser, 1 samling (i Platsr) och drygt 329 000 

träffar på arkivföremål. Många av resultaten beskriver större händelser eller plat-

ser såsom t.ex. påsk-kravallerna 1943 eller studentrelaterade ämnen. Av de 70 

träffarna är ett flertal upplagda av samma personer.43  

För att skapa platser eller samlingar krävs medlemskap. Att bli medlem är en-

kelt och är gratis. Det finns två typer av konton, privat konto och organisations-

konto för respektive typer av användare. Efter registrering som användare är det 

möjligt att direkt logga in på webbplatsen och börja lägga till platser. Om använ-

daren har ett Facebook-konto kan även detta användas för att logga in. För att bi-

dra med material måste en plats först specificeras. Användaren väljer denna ge-

nom att söka via text-sök i ruta eller karta. När platsen hittats markerar använda-

                                                 
42 Platsrs webbplats > Tips och hjälp 
43 Platsrs webbplats > Sök > Sökord ”Uppsala”  
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ren denna, namnger den och sparar den. När detta väl är gjort kommer användaren 

till platsens egen sida. Där kan användaren lägga till text, bilder, video, ljud och 

arkivföremål ur Kringla till platsen. Användaren kan sedan organisera informat-

ionen på olika sätt genom att koppla den till samlingar och lägga in länkar till 

webbsidor med relevanta artiklar om ämnet. När informationen väl är tillagd kan 

andra medlemmar lägga till eller ändra den befintliga informationen, bidra med 

fler berättelser, förtydliga materialet genom taggning eller länkar samt kommen-

tera och gilla platsen för att på så sätt sprida information om dess existens.44 

Några liknande communities som Platsr finns ännu inte, men liknande privata 

initiativ finns för att låta allmänheten bevara information om specifika platser. Ett 

exempel är Facebook-sidan Minnen från Ön i Kiruna där alla med ett Facebook-

konto kan dela med sig av bilder och minnen samt kommentera och diskutera 

dessa med varandra. Sidan kan dock även ses av personer utan användarkonto.45 

Naturen för mig – ett insamlingsprojekt 

Projektet Naturen för mig är ett traditionellt insamlingsprojekt som utförs av Insti-

tutet för språk och folkminnen. Projektet är ett samarbete mellan Institutet för 

språk och folkminnen, Folklivsarkivet Lund och Nordiska museet och utmynnade 

i en publikation som tillgängliggjorts som PDF på Institutet för språk och folk-

minnens webbplats.46 Som brukligt är vid insamlingsprojekt efterfrågades allmän-

heten att bidra med egna upplevelser och minnen genom att bli meddelare. Dessa 

meddelare hade sedan möjlighet att bidra med sina berättelser genom att skriftligt 

svara på frågor utifrån en av Institutet för språk och folkminnen uppförd fråge-

lista, svara på enkäter eller bli intervjuade. Meddelare har möjligheten att bidra 

med information via webben eller på traditionellt sätt via brev eller besök hos 

myndigheten. Frågelistorna som upprättats innehåller en rad olika frågor kopplade 

till naturupplevelser som utgår från tre huvudteman: plats, görande och känne-

dom. Att svara på samtliga frågor är dock inget tvång, meddelaren har frihet att 

utforma svaren efter eget intresse och egen förmåga. I frågelistan finns också ett 

antal ord till hjälp för att stimulera och verka inspirerande. Frågelistan avslutas 

med en del där informanten kan skriva en fri text under rubriken "Min naturberät-

telse". Informanten kan även bidra med fotografier, vykort eller teckningar om 

denne anser att detta illustrerar den egna berättelsen. Om man inte vill skänka sina 

bilder kan man få dessa avskannade av myndigheten och sedan få tillbaka ori-

ginalfotot.47  

                                                 
44 Platsrs webbplats > Tips och hjälp 
45 Ön i Kirunas sida på Facebook 
46 Institutet för språk och folkminnen (2014) Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv, s. 10 
47 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Folkminnen > Berätta för oss > Frågelistor > Naturen för 

mig. 
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Målet med projektet var att samla in ett större antal berättelser från allmänhet-

en för att bredda de egna samlingarna samt att tillgängliggöra slutresultatet för 

allmänheten i en publikation. Boken Naturen för mig. Nutida röster och kulturella 

perspektiv publicerades i maj 2014 och är en populärvetenskaplig bok med artik-

lar utifrån det insamlade materialet.48 Forskare har deltagit i arbetet med boken 

och utfört fältarbeten vars material sedan problematiserats i ett antal artiklar som 

utgör huvuddelen av boken. Projektet anknyter till Unescos konvention om tryg-

gande av det immateriella kulturarvet där ett av de tematiska områdena innefattar 

kunskap och traditioner rörande naturen. Materialet som publiceras är det som 

finns medtaget i publikationen. De insamlade berättelserna finns inte tillgängliga 

online, om allmänheten vill ta del av detta måste ett besök till respektive insam-

lande arkiv att göras.49 

Naturen för mig är ett i raden av insamlingsprojekt där arkiv samlar in in-

formation från allmänheten för att utöka arkivens information och lägga grunden 

för ökad forskning på området. Andra samtida exempel är Arbetets Museums på-

gående EU-projekt Work with sounds där utrotningshotade ljud från industrisam-

hället spelas in och tillgängliggörs50 samt Svenska litteratursällskapet i Finlands 

projekt Spara det finlandssvenska talet vilket dokumenterade svenskan i Finland 

mellan åren 2005 och 2008.51 

  

Projektet med äldre passhandlingar, Stockholms stadsarkiv 

Projektet med äldre passhandlingar är ett projekt som initierades av Stockholms 

stadsarkiv på grund av deras behov av att tillgängliggöra den stora mängd pass-

handlingar som finns i arkivet. En stor del av dessa passhandlingar är oregistre-

rade och därför otillgängliga för forskare och allmänhet och på grund av detta 

efterfrågade man allmänhetens hjälp med registrering.  Passhandlingarna som ska 

registreras är inskannade som bilder men saknar ett fullständigt register. En del av 

de aktuella handlingarna kommer från Slottskansliet, Överståthållarämbetes äldre 

kanslis arkiv, vilket fungerade som passexpedition för resande från Stockholm. 

Förutom detta innehåller serien även inlämnade pass som utfärdades av myndig-

heter i landsorten, volymer med passrekvisitioner från korrektionsinrättningarna 

1851-1855, pass utfärdade i Stockholm 1919-1927 samt passhandlingar som in-

kommit till arkivet från Personhistoriska samfundet.  Slutligen finns i detta be-

stånd också ett antal odaterade handlingar från 1700-talet. Merparten av materialet 

                                                 
48 Institutet för språk och folkminnen (2014) Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv, s. 9.   
49 Institutet för språk och folkminnen (2014) Levande traditioner. Slutrapport om tillämpningen av Unescos 

konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige , s. 7. 
50Arbetets Museums webbplats > Samlingar och forskning > Insamlingar.  
51 Svenska litteratursällskapet i Finlands webbplats > Projekt > Spara det finlandssvenska talet 



 22 

är passansökningar med hänvisningsnummer till passdiarier vilka gallrades på 

1860-talet.52 

Registreringen syftar till att dels göra passhandlingarna sökbara och dels att 

underlätta och förbättra arkivens användning. Allmänheten kan nu besöka Stock-

holms stadsarkivs webbplats och därifrån söka inskannade bilder av passhand-

lingarna för att sedan registrera namn, titlar, orter och tidpunkter. I instruktionerna 

anges att namn och titlar är högst prioriterat, samt undertecknaren av dokumenten, 

men att datum och destinationsorter också underlättar sökbarheten. Registreringen 

går till på så sätt att användaren registrerar det denne kan läsa på bilden och fyller 

sedan i detta i ett eller flera fält (namn, titel, datum, ortsnamn, eventuella anmärk-

ningar). De registrerade uppgifterna länkas sedan till bilden och materialet blir 

omedelbart sökbart. Stockholms stadsarkiv tar inte på sig ansvaret för att de regi-

strerade uppgifterna håller god kvalitet.53 

 

Figur 2. Exempel på användarregistrering av uppgifter 

 

 
Källa: Stockholms stadsarkiv54 

 

Projektet med äldre passhandlingar är ett transkriberingsprojekt och denna typ av 

projekt är ett av de områden där deltagande från allmänheten praktiseras av ett 

flertal arkiv. Ett liknande projekt genomförs av Göteborgs Landsarkiv från och 

med vintern 2014 och framåt där arkivet söker personer med vana av att tyda äldre 

                                                 
52 Stockholm stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven 

> Äldre passhandlingar 
53 Stockholm stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven 

> Äldre passhandlingar > Sök bland äldre passhandlingar 
54 Stockholms stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven 

> Äldre passhandlingar > Sök bland äldre passhandlingar > Fil f1af, f1af8_0027.jpg 
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handstilar.55 I USA finns det ett flertal olika relativt stora transkriberingsprojekt. I 

de amerikanska projekten har man dessutom gått ett steg längre i och med att an-

vändaren får transkribera något större textmassor än i Stockholms stadsarkivs fall. 

Ett exempel är projektet Old Weather som går ut på att användare får registrera 

och transkribera gamla skeppsjournaler vilka innehåller detaljerade uppgifter om 

väderförhållanden.56 Detta blir följaktligen en guldgruva för klimat och miljö-

forskning. 

                                                 
55 Riksarkivets webbplats > Media > Pdf-filer 
56 Old Weathers webbplats > The Project: Learn More > What is Old Weather?  
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Analys 

Undersökningen har baserats på tre tematiska utgångpunkter. Det första temat är 

tillgänglighet där dels tillgången till att delta undersöks samt hur eventuella delta-

gare får kännedom om projektet. Det andra temat handlar om kontakt och sociala 

dimensioner, dels kontakten mellan deltagarna och dels kontakten mellan delta-

gare och institutionerna som håller i projekten. Det tredje temat rör bevarande och 

autenticitet där materialet som skapas inom projekten analyseras utifrån hur god 

kvalitet detta har samt om initiativ tas för att bevara projektens dokument och i så 

fall hur detta genomförs. Dessa teman har valts ut eftersom de vid undersökningen 

av projekten uppvisat både stora likheter såväl som stora skillnader och därför blir 

intressanta utgångspunkter för en jämförande analys. 

Projektens tillgänglighet – vem får och kan delta? 

Utgångspunkten för ett arkiv måste ligga inte bara i att tillägna sig och bevara 

material men också att tillgängliggöra detta material eftersom det sociala minnet 

formas inte endast i insamlingen av information i form av individuella minnen. 

Det krävs också en artikulation av dessa individuella minnen för att de ska kunna 

röra sig från det individuella, privata minnet till det offentliga och sociala min-

net.57 I regeringens proposition Tid för kultur 2012 står att läsa att kulturpolitiken 

ska stödja kulturell mångfald och främja ett levande kulturarv samt ”bidrar till 

allas möjlighet till delaktighet i kulturlivet”.58   

De tre utvalda projekten har samtliga en utgångspunkt i att de på olika sätt 

engagerar allmänheten till att bidra med kunskap genom att dels artikulera delta-

garnas individuella minnen och dels genom att syfta till att göra dessa individuella 

minnen till en del av det större sociala minnet. Detta avsnitt ämnar undersöka i 

vilken utsträckning de tre projekten är tillgängliga för allmänheten. Tillgänglighet 

som begrepp kan innebära en rad olika dimensioner. Som tidigare nämnts har Ka-

rin Åström Iko belyst det faktum att termerna tillgängliggöra, tillhandahålla, syn-

liggöra samt levandegöra används dels som synonymer och dels som från 

                                                 
57 Millar, L. (2006) Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, s. 121f. 
58 Regeringens proposition 2009/10:3: Tid för kultur, s.1 
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varandra fristående begrepp.59 På grund av detta kommer analysen av tillgänglig-

hetsaspekten att involvera samtliga dessa dimensioner av tillgängligheten. 

Projektens digitala utgångspunkt – möjligheter och begränsningar 

I sin omvärldsanalys för 2010-2015 beskriver Riksantikvarieämbetet det ökande 

antalet användare som skapar, eller är med och skapar kulturarv, som en stark 

trend. I enlighet med detta ökar också kraven på tillgänglighet och delaktighet i 

arkiven. Detta menar Riksantikvarieämbetet innebär att en dialog och kommuni-

kation blir allt viktigare för att kunna tillgodose detta behov hos allmänheten. Ett 

tydligt problem som identifieras i analysen är att grupper av människor som inte 

kommer att kunna använda den nya tekniken också kommer att riskera att ute-

stängas från att ta del av kulturarvet. Detta är ett problem som samtliga tre projekt 

delar eftersom de alla är projekt som har sin bas online.60 

På webbplatsen Platsr kan vem som helst ur allmänheten bidra med informat-

ion baserat på egna önskningar vilket öppnar upp för en mer nyanserad bild av 

arkivmaterialet. Eftersom Platsr är baserad på webben utesluts dock de personer 

som inte har tillgång till dator eller internet samt de som inte datorvana. Detta får 

som konsekvens att en del av befolkningen exkluderas.61  

Projektet Naturen för mig överbrygger detta problem eftersom frågorna går att 

besvara både per post och per mail inkluderas även de som inte äger dator eller 

har datorvana i insamlandet vilket möjliggör minnen från en bred allmänhet.62 En 

utmaning som Institutet för språk och folkminnen själva definierar i sin årsredo-

visning för 2014 är att man behöver utveckla de tekniska förutsättningarna för 

myndighetens insamlingsmetoder. En del i detta arbete uppges vara upprättandet 

av webbfrågelistor där Naturen för mig är ett av de projekt där detta har varit en 

möjlighet.63 I projektet har dock också funnits möjlighet att bidra genom att sända 

sitt bidrag skriftligt via posten.
64

 

I projektet med äldre passhandlingar krävs att man bidrar med sin kunskap 

över internet eftersom de scannade bilderna av originalhandlingarna läggs ut on-

line samt att tanken är att registeringen ska infogas i arkivet samma sekund som 

informationen läggs till. Information om projektet har framför allt också spridits 

online. Detta utesluter personer som inte har datorvana men som ändå har kun-

skaper om att transkribera och är villiga att bidra till projektet.65  

                                                 
59 Åström Iko, K. (2003) I allmänhetens tjänst?, s. 19-22.  
60 Riksantikvarieämbetet (2015) Trender i tiden 2010-2015 - Riksantikvarieämbetets omvärldsanalys, s 32f. 
61 Riksantikvarieämbetet (2015) Trender i tiden 2010-2015 - Riksantikvarieämbetets omvärldsanalys, s 32f. 
62 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Folkminnen > Projekt > Projektarkiv > Naturen för mig 
63 Institutet för språk och folkminnen (2014) Årsredovisning 2014, s. 10. 
64 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Folkminnen > Projekt > Projektarkiv > Naturen för mig 
65 Stockholm stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven 

> Äldre passhandlingar > Sök bland äldre passhandlingar 
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Att projekten bedrivs i en digital miljö över internet kan vara både begrän-

sande och möjliggörande. Personer som av någon anledning inte har tillgång till 

dator eller internet eller inte har vana sig att använda sig av detta kan komma att 

känna sig utestängda, i den mån de överhuvudtaget får kännedom om projektet 

eftersom mycket av den kommunikation utåt som de studerade arkivprojekten 

bedriver går via internet. Personer som inte på ett lika naturligt sätt har integrerats 

i den digitala kulturen med datorer och internet riskerar att inte ha kännedom nog 

för att kunna bidra, förutsatt att de inte får hjälp av någon annan med att lägga upp 

materialet online.66 

 Samtidigt innebär digitalt baserade projekt också att man kan nå ut till fler 

människor än om projektet bedrivits enbart på respektive arkivinstitution. Ciaran 

B. Trace, fil. dr. i biblioteks- och informationsvetenskap, menar att de nya interak-

tiva aspekter som web 2.067 innebär ger fördjupade möjligheter för allmänheten att 

kringgå det traditionella arkivet som en plats, och skapa och dela sitt eget material 

via internet.68 I dessa fall, menar Trace, kan arkivens roll vara främst en rådgi-

vande sådan. Allmänheten lägger också i större utsträckning upp egna historiska 

dokument via egna webbplatser som fungerar som arkiv över individer och famil-

jer. En möjlighet finns då för arkiven att samarbeta med dessa privata aktörer och 

sammanföra relevant information från det egna arkivet med den privat insamlade 

informationen för att på så sätt möta allmänhetens behov av att se det egna 

materialet sammanföras med det som existerar i arkiven.69  

Benn och Gaus ser begreppen offentligt och privat som multidimensionella 

begrepp som kan existera på olika nivåer i ett sammanhang. Tillgången till dator 

och internet visar på denna multidimensionalitet genom att möjligheten att delta 

online vilket förenar de tre projekten har som konsekvens att det både ökar till-

gängligheten för vissa grupper men samtidigt skapar en privat sfär som begränsar 

tillgängligheten för andra grupper. Att delta online öppnar upp för personer som 

av någon anledning känner sig obekväma med att besöka ett fysiskt arkiv och är 

också tidseffektivt. Men det finns också en privatare nivå där ett deltagande online 

innebär att tillgängligheten begränsas för de som inte har tillgång till dator eller 

internet.70  

Fysisk tillgänglighet 

Samtliga tre projekt baserar sitt deltagande online. Att användare kan bidra online 

innebär att deltagaren inte är bunden till en fysisk plats. Detta innebär att pro-

jekten kan samla in information från en bred allmänhet spridd över stora geogra-

                                                 
66 Riksantikvarieämbetet (2015) Trender i tiden 2010-2015 - Riksantikvarieämbetets omvärldsanalys, s 32f. 
67 Web 2.0 är ett samlingsbegrepp för nästa generation webbtjänster på nätet.  
68 Trace, C.B (2010), On or Off the Record? Notions of Value in the Archive, s. 63. 
69 Trace, C.B (2010), On or Off the Record? Notions of Value in the Archive, s. 63f. 
70 Benn, S.I. & Gaus, G.F. (1983) The Public and the Private: Concepts and Action, s. 14. 
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fiska områden vilket skulle vara svårare om projektet var bundet vid till exempel 

ett fysiskt arkiv som deltagaren var tvungen att besöka. Dessutom innebär delta-

gande online att det finns möjlighet att vara anonym med sitt bidrag. Ett delta-

gande online innebär att kontakten med personerna på den fysiska basen för pro-

jektet minskar, men behöver inte av nödvändighet innebära en generellt minskad 

kontakt om kontakten bedrivs via internet i samma utsträckning som den tidigare 

gjorts fysiskt. Ett deltagande online gör också att en verksamhet som är spridd på 

flera platser runt om i Sverige, som till exempel är fallet med Institutet för språk 

och folkminnen, kan samlas kring ett gemensamt projekt där all insamling sker på 

samma virtuella plats. Att bidra via internet kan också underlätta för deltagaren i 

det att denne känner sig mer fri i sitt deltagande. Berättelsen kan läggas upp vil-

ken tid på dygnet som helst och deltagaren kan i lugn och ro fundera över vad 

denne vill bidra med utan att känna sig stressad. Att bidra via internet gör också 

att personer som kan ha en ovilja för att fysiskt besöka en myndighet eftersom 

man av någon anledning inte känner sig bekväm i en sådan miljö också kan bidra 

på ett mer avslappnat sätt.71 Ett deltagande som inte kräver ett fysiskt besök av 

platsen tillgängliggör också projektet för personer med funktionshinder.72 

Benn och Gaus delar upp tillgängligheten i fyra dimensioner, fysisk tillgäng-

lighet till plats, tillgänglighet till aktiviteteter och umgänge, tillgänglighet till in-

formation och tillgänglighet till resurser. Med fysisk tillgänglighet menas att plat-

ser är offentliga när någon fysiskt har tillåtelse att vistas i dem och blir privata när 

någon kan välja att tillåta eller begränsa tillgängligheten för andra. Eftersom de tre 

projekten bedrivs online har de en hög grad av offentlighet eftersom detta elimine-

rar eventuella problem med tillgängligheten till den fysiska platsen. Dock innebär 

ett online-deltagande inte att denna dimension utesluts ur problematiken. Även 

internet kan ses som en fysisk plats eftersom tillgången till ett specifikt ”rum” på 

internet kan begränsas om så önskas. Någon sådan begränsning finns emellertid 

inte i de tre studerade projekten.73  

Språkets möjligheter och begränsningar 

En begränsning i tillgängligheten gäller de språk på vilka man kan bidra. Samtliga 

tre projekt har sin utgångspunkt i det svenska språket. Språk utgör ett exempel på 

en begränsning av det offentliga som Benn och Gaus diskuterar. Språket skapar en 

privat sfär inom det offentliga rummet där de som inte delar språket utestängs från 

offentligheten och därmed tillgängligheten.74 

 Vad gäller Platsr och Naturen för mig kan användarna bidra med material på 

både svenska och engelska vilket tillgodoser en stor publik men också utestänger 

                                                 
71Åström Iko, K. (2003) I allmänhetens tjänst?, s. 18- 21. 
72 Riksantikvarieämbetet (2014) Kulturarv för alla. Rapport från Riksantikvarieämbetet, s. 15. 
73 Benn, S.I. & Gaus, G.F. (1983) The Public and the Private: Concepts and Action, s. 7. 
74 Benn, S.I. & Gaus, G.F. (1983) The Public and the Private: Concepts and Action, s. 7f. 
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många grupper från att bidra med information, till exempel de som inte behärskar 

det svenska språket tillräckligt väl för att känna sig bekväma med att lägga upp 

information. Enligt informationen om Platsr på dess webbplats kan man kontakta 

projektet om man har information på andra språk än svenska och engelska men 

det är oklart hur detta sedan går till eller vad det leder till.75 

I projektet Naturen för mig kan man bidra på svenska eller engelska. Om man 

inte behärskar dessa språk kan man enligt Institutet för språk och folkminnen kon-

takta dem för att söka en lösning på detta för att ändå kunna bidra. Verksamheten 

visar också att man gärna bemöter allmänheten och är till deras hjälp om vilja att 

bidra finns. Exempelvis hjälper verksamheten till med att skanna in foton om man 

inte har tillgång till detta. I och med att arkivet existerar fysiskt finns det också en 

möjlighet att ta sig till arkivet och få hjälp av personal på plats. Detta är dock svå-

rare om man inte är boende i Uppsala eller närområde. Bidragandet av informat-

ion begränsas dock inte av fysisk plats eftersom enkäter och textbidrag kan skick-

as in via webbplatsen.76 

I projektet med äldre passhandlingar är kunskap i svenska språket centralt för 

att kunna delta. Den information som ska transkriberas är skriven på svenska och 

informationen i systemet är också av naturliga skäl tänkt att finnas på svenska. 

Här finns inte ett utrymme för andra språk som vid de två andra projektet på 

grund av projektets karaktär och det är därför svårt att se hur man skulle kunna 

ändra detta faktum.77 

Att de tre projekten har sin utgångspunkt i svenska språket innebär att perso-

ner som inte behärskar det svenska språket har svårigheter att delta.78 Detta är be-

gränsande särskilt vad gäller Platsr och projektet med äldre passhandlingar ef-

tersom dessa har som syfte att samla in minnen för att berika det gemensamma 

kulturarvet och om personer inte kan delta på grund av en språkbarriär innebär 

detta att annan verksamhet krävs för att samla in minnen från dessa grupper på ett 

sätt där dessa kan delta utifrån sina egna förutsättningar. Om man ser till den 

grupp som talar svenska är språket i de två nyss nämnda projekten dock inte svår-

begripligt. Vad gäller projektet med äldre passhandlingar är förutsättningarna för 

deltagande något annorlunda eftersom projektets syfte och karaktär också är an-

norlunda och på grund av detta är kunskap i svenska språket till skillnad från de 

andra två projekten direkt nödvändigt.  

Samtidigt som valet av språk innebär att projektet öppnar upp för majoriteten 

innebär det också en begränsning av projektets offentlighet för de grupper som 

inte tillhör majoriteten.79 En dimension av tillgängligheten som Benn och Gaus 

                                                 
75 Platsrs webbplats > Användarvillkor 
76 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Folkminnen > Projekt > Projektarkiv > Naturen för mig. 
77 Stockholm stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven. 

> Äldre passhandlingar > Sök bland äldre passhandlingar 
78 Myndigheten för delaktighets webbplats > Tillgänglighet > Tillgänglig information och kommunikation 
79 Johansson, V. (2004) Elektroniska dokument i informationspolitisk belysning, s. 241. 
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diskuterar är tillgängligheten till aktiviteter och umgänge vilket innebär att även 

om en plats, eller i det här fallet ett projekt, är fysiskt tillgänglig kan det ändå exi-

stera vissa faktorer som påverkar tillgängligheten genom att de begränsar männi-

skor att delta i platsens aktiviteter. Val av språk är ett exempel på detta då det ute-

stänger de som inte talar svenska från att delta vilket innebär att en privat sfär 

inom projektet skapas för denna grupp.80 

Tillgängligheten till projektens slutresultat 

Utöver tillgängligheten i att delta i projektet så är också tillgången till projektets 

resultat något som är intressant att diskutera ur tillgänglighetssynpunkt.  Huruvida 

allmänheten också är den tänkta mottagaren av projektens slutresultat säger också 

något om det huvudsakliga syftet med respektive projekt.  

I projektet Platsr finns inget uttalat slutresultat som projektet ska utmynna ef-

tersom man tänker sig att projektet ska ha karaktären av ett ständigt pågående pro-

jekt där information samlas in för att bygga upp en större kunskapsbank. Det är 

själva uppbyggandet av denna kunskapsbank som är syftet snarare än att informat-

ionen ska utmynna i någon form av slutprodukt såsom en publikation eller utställ-

ning. Platsr är tänkt att fungera som en social plattform som har sin utgångpunkt i 

av allmänheten upplagd information. Även om man inte kan tala om ett slutresul-

tat eftersom projektet inte har en tydlig linjär riktning i form av en resa från start 

till mål kan man tala om att ett resultat ändå uppnås. I och med att fler användare 

lägger till sin information på Platsr och att fler människor interagerar kring denna 

byggs en minnesbank upp där allmänhetens kulturarv finns tillgängligt för vem 

som helst.81 Allmänheten kan ta del av resultatet av att en användare lägger upp 

sin information i form av att man kan läsa den och på så sätt ta till sig information. 

Detta kan göras utan användarkonto och kräver alltså endast ett besök på webb-

platsen. För att delta socialt i projektet krävs ett konto men detta är gratis och till-

gängligt för alla att skapa.82 

Enligt Riksantikvarieämbetet skapar tolkningar ett kulturarvsmässigt mer-

värde och kan användas för att göra informationen tillgänglig för allmänheten och 

på så sätt öka interaktionen med denna.83 På Platsr är dock alla deltagares upp-

lagda information synlig som förstahandskällor, det förekommer inte någon tolk-

ning av materialet eller något urval som i fallet med Naturen för mig. Resultatet 

blir tillgängligt i sin spridda form, allmänheten får så att säga ta del av informat-

ionen del för del och själva välja det de är intresserade av. Någon sammanfattning 

                                                 
80 Benn, S.I. & Gaus, G.F. (1983) The Public and the Private: Concepts and Action, s. 7-8. 
81 Riksantikvarieämbetet m.fl. (2011) Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter om 

samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling (Ku2009/1620/KV), s. 12. 
82 Platsrs webbplats > Om Platsr 
83 Riksantikvarieämbetet (2012) Riksantikvarieämbetets FoU-program 2012-2016 för kulturmiljöområdet,  s. 
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av den information som finns på Platsr finns inte men är fullt möjligt att göras om 

detta skulle vara önskvärt. Utvalda delar av innehållet skulle kunna publiceras 

som en bok som i fallet med Naturen för mig. Medan Naturen för mig med sin 

publikation visar upp ett smakprov av den information man samlat in visar Platsr 

upp förstahandsinformationen såsom den inkom till projektet.84   

Institutet för språk och folkminnen hade under 2011-2013 ett särskilt uppdrag 

av regeringen att utveckla arbetet med tillämpningen av Unescos konvention om 

tryggandet av det immateriella kulturarvet. I institutets årsrapport för 2014 pekas 

projektet Naturen för mig specifikt ut som en del i detta arbete.
85

 Naturen för mig 

knyter an till en i Unescos konvention specificerad domän, kunskap och sedvänjor 

rörande naturen och universum, där immateriellt kulturav kommer till uttryck.
86

 I 

konventionen står att läsa att tillgängligheten till kulturarvet ska säkerställas samt 

vidare att varje konventionsstat aktivt ska arbeta för att allmänheten ska vara del-

aktiga och ges inflytande vad gäller det immateriella kulturarvet.
87

  

Projektet Naturen för mig utmynnade i en populärvetenskaplig publikation. 

Detta att allmänheten kan ta del av projektets slutresultat innebär att deltagare i 

projektet har möjlighet att se en konkret produkt av deras deltagande eftersom det 

är deltagarnas berättelser som ligger till grund för publikationen. Detta ger också 

berättelserna en omgivande kontext, som saknas i projekt såsom Platsr, eftersom 

de olika historierna kompletterar varandra och ger en sammanställd bild av mång-

falden av berättelser. Samtidigt som många berättelser och minnen tydliggörs i 

publikationen så osynliggörs också ett antal berättelser eftersom de inte finns med 

i publikationen och därför stannar i arkivet. Publikationen är ett resultat av ett 

urval och en tolkning utifrån ett forskningsperspektiv till skillnad från Platsr där 

alla berättelser är lika offentliga eftersom inget urval sker (utom möjligen de som 

strider mot projektets policy).88 Att boken publiceras är positivt eftersom det över-

bygger det problem som arkiv ofta lider av i det att de förfogar över ett stort 

material som inte kommer allmänheten till dels. Att det dessutom är en populärve-

tenskaplig publikation gör att fler människor har möjlighet att ta del av slutresulta-

tet än om det hade varit en vetenskaplig skrift för forskare på området. Populärve-

tenskapliga publikationer är viktiga eftersom de visar på konkreta resultat av arki-

vens arbete. Det ökar allmänhetens insikter i vad arkiven gör och motiverar deras 

existens för de som inte har någon större inblick i hur arkiv fungerar, vilket i sig 

innebär den allmänhet som inte är forskare vid universitet eller personer som 

släktforskar på fritiden. Att publikationen också går att ladda ner som PDF via 

                                                 
84 Institutet för språk och folkminnen (2014)  Levande traditioner. Slutrapport om tillämpningen av Unescos 

konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige, s. 36. 
85 Institutet för språk och folkminnen (2014)  Levande traditioner. Slutrapport om tillämpningen av Unescos 

konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige, s. 4-7; 24. 
86 Unesco (2003) Konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, Artikel 2. 
87 Unesco (2003) Konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, Artikel 13;15. 
88 Institutet för språk och folkminnen (2014) Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv, s. 10.  
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Institutet för språk och folkminnens webbplats innebär att informationen också 

blir gratis och lätt att få tag i.89 Dock är det i detta fall det tolkade slutresultatet 

som är tillgängligt och gratis och inte den insamlade informationen i sig.  

Till skillnad mot de två andra projekten som innebär åtkomst digitalt för all-

mänheten saknas dock detta hos Naturen för mig. Allmänheten kan ta del av pub-

likationen online men inte den information som ligger till grund för denna. 

Materialet som samlas in i projektet lagras i Institutet för språk och folkminnens 

arkiv.90 Det är viktigt att understryka att det som tillgängliggörs inom detta projekt 

är den slutliga tolkade versionen av den insamlade informationen och inte inform-

ationen i sin grundform. Tillgängligheten till publikationen är dock relativt god 

eftersom denna publiceras online och i öppet format men tillgängligheten till rå-

materialet har som sagt däremot en låg grad av tillgänglighet. För att kunna ta del 

av denna information krävs antingen ett besök till arkivet i fråga eller att man be-

gär ut information som sedan skickas från arkivet. Att hitta information i ett arkiv 

är inte alltid lätt och allmänheten är ofta obekant med att söka information i arki-

ven trots att dessa är öppna för alla. Slutligen innebär inte det faktum att informat-

ionen finns registrerad i ett arkiv per automatik att den är lättillgänglig, detta beror 

på om arkivet organiserat informationen på ett bra och tillfredsställande sätt.91  

I Institutet för språk och folkminnens årsrapport för 2014 fastställs att myn-

digheten påbörjat ett omfattande digitaliseringsarbete av vad man betecknar som 

relevanta delar ur samlingarna. Potentiellt kan alltså det material som samlas in i 

projektet Naturen för mig komma att bli tillgängligt digitalt under de närmaste 

åren.92 Syftet med digitaliseringsarbetet definieras vid sidan av säkrandet av hand-

lingarnas fortsatta existens vara att tillgängliggöra och synliggöra det egna materi-

alet och explicit att forskningsresultatet ska gagna såväl forskarvärlden som en 

bred allmänhet.93 

I projektet med äldre passhandlingar hos Stockholms stadsarkiv är det oklart 

om allmänheten är målgruppen för slutresultatet. På projektets webbsida ber man 

om hjälp från sina webbsökare, vilket betyder att man vänder sig främst till de 

personer som redan har använt sig av Stockholms stadsarkivs webb-sök eller som 

för närvarande gör det i yrket eller privat. Gruppen användare som inkluderas i 

projektet blir därför mindre än i de två andra projekten som undersöks i denna 

studie där en praktisk erfarenhet av att söka och ta del av arkivmaterial online inte 

är efterfrågad. Vilka som är de tänkta användarna av materialet som registreras 

specificeras inte på webbsidan, bara att de ska göras tillgängliga. Genom att 

webbsidan är öppen för alla tillgängliggörs materialet för alla i teorin, men i prak-

                                                 
89 Fredriksson, B. (2002) Arkivvetenskap - historia och framtid, s. 89f. 
90 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Folkminnen > Projekt > Projektarkiv > Naturen för mig 
91 Fredriksson, B. (2002) Arkivvetenskap - historia och framtid, s. 89f. 
92 Institutet för språk och folkminnen (2014)  Årsredovisning 2014, s. 5. 
93 Institutet för språk och folkminnen (2014)  Årsredovisning 2014,s. 12;16. 
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tiken kommer kanske inte så många att känna till materialet existens, förutom de 

som redan har vana av att söka handlingar hos arkiv i allmänhet, och Stockholms 

stadsarkiv i synnerhet. Vidare begränsas deltagandet av att det endast kan ske i 

digital form och detta är en begränsning projektet delar med de två resterande un-

dersökta projekten. Registreringen är dock enkel att göra och kräver inga förkun-

skaper för att kunna utföras. Materialet som ingår i projektet med äldre passhand-

lingar kan vara intressant för både forskare och allmänhet som exempelvis släkt-

forskar. Det saknas information om det finns någon tanke från Stockholms stads-

arkivs sida att göra något av det sedan registrerade materialet. I projektet Naturen 

för mig fanns som tidigare nämnts en tydlig tanke redan vid projektets start att det 

skulle utmynna i en form av publikation som skulle komma allmänheten till dels. 

Något liknande uttalat mål saknas i projektet med äldre passhandlingar. Det är 

informationen i sig som ska tillgängliggöras och möjliggöra för andra att eventu-

ellt publicera material baserat på dessa källor. I Att redovisa information i Stock-

holms stad som är riktlinjer för ett antal verksamheter som hanterar information 

Stockholm, varav Stockholms stadsarkiv är en, står det att informationen ska ses 

som en resurs för medborgare och näringsliv på kort sikt och för forskarnas behov 

på länge sikt. För det långa perspektivet nämns inte allmänheten som en tänkt 

målgrupp i behov av information.94 I Att värdera och gallra information i Stock-

holms stad belyser man också forskningens behov av information i framtiden och 

att det är anledningen till att man värderar informationen vid bevarande och gall-

ring. Här nämns inte heller allmänhetens intressen som en specifik grupp att ta i 

anspråk i bevarandefrågor.95 I Stadsarkivet årsrapport för 2009 står dock att läsa 

att Stadsarkivet genom ett aktivt tillgängliggörande vill stimulera till, befrämja 

och underlätta användandet av arkivet.96  

Eftersom de tre olika projekten bedrivs under en relativt lång tidsperiod och 

eftersom en drivkraft i samtliga projekt är delaktighet från allmänheten är inte 

slutprodukten nödvändigtvis det viktigaste utan snarare själva projektet i sig. Me-

dan såväl Platsr som Naturen för mig är projekt där insamlingen av information är 

lika viktig som ett eventuellt praktiskt slutresultat, är ett slutresultat ett tydligare 

mål i projektet med äldre passhandlingar. Detta följer av detta projekt har en mer 

praktisk karaktär än de båda andra projekten. Dock delar de tre projekten en ka-

raktär av att vilja använda sig av allmänheten för allmänhetens nytta, i varierande 

grad. Platsr är tänkt som en social plats för allmänheten byggd på allmänhetens 

information. Naturen för mig är tänkt att bredda och sprida kunskapen kring hur 

människor upplever naturen där slutpublikationen är riktad till allmänheten på 

grund av sin populärvetenskapliga karaktär. Projektet med äldre passhandlingar 

tar hjälp av allmänheten för att tillgängliggöra ett material som allmänheten kan 
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ha nytta av inom t.ex. släktforskning även om det är osäkert hur mycket allmän-

heten i slutänden använder sig av detta material, eller om det snarare är till för 

yrkesforskare. 

Tillgängligheten till projektens slutresultat är också en viktig aspekt som på-

verkar den generella tillgängligheten eftersom detta innefattar dels deltagarna i 

projektet och dels den allmänhet som vill ta del av projektet efter dess avslut men 

inte varit aktiva deltagare. Här blir Benn och Gaus begrepp intresse (interest) en 

faktor att eftersom projekten i sig kan tjäna ett syfte vilket för arkivet tjänar pri-

vata intressen men ändå komma till allmänhetens intresse genom en publikation 

eller annan form av offentliggörande av projektets slutresultat.97   

Att få kännedom om projekten 

En förutsättning för att kunna delta i projekten är att man känner till deras ex-

istens. Att exempelvis ta del av publikationen av projektet Naturen för mig kräver 

att man för det första känner till Institutet för språk och folkminnen och dess 

webbplats, för det andra att det är ett arkiv och för det tredje att de har publikat-

ioner som kan laddas ner gratis. Som tidigare påpekats är det också i fallet med 

Naturen för mig viktigt att understryka att publikationens synlighet inte är det-

samma som att projektet i sig är synligt eftersom publikationen innebär slutpro-

dukten av själva arbetet. Institutet för språk och folkminnen har haft intentionen 

att sprida information om projektet genom att tipsa om det på den egna webbplat-

sen och genom foldrar som går att hämta hos myndigheten samt genom myndig-

hetens Facebook-sida. Precis som de flesta arkivmyndigheter ligger problemet i 

att sprida informationen i vidare kretsar så att informationen når ut bortom det 

fysiska arkivet.98 För att kunna får ett så representativt urval som möjligt krävs 

deltagande från en bred allmänhet och många vet inte om dessa typer av projekts 

existens och kan därför inte ta ställning till om de har något att bidra med.99 

 Projektet med äldre passhandlingar uppvisar liknande problem med att nå ut 

till allmänheten med sin verksamhet. Projektet annonserades på Stockholms 

stadsarkivs Facebook-sida vid ett tillfälle under 2012 men på arkivets webbplats 

finns ingen tydlig information om projektet. För att kunna hitta till projektet krävs 

att man navigerar vidare till webbplatsens länklista och där väljer projektet. Det är 

alltså följaktligen relativt svårt att hitta information om projektet och det krävs i 

princip att man redan från början vet om att det existerar för att kunna leta rätt på 

det. Det bör dock påpekas att Stockholm stadsarkivs webbplats var under kon-

struktion under perioden detta projekt undersöktes vilket kan ha påverkat tillgäng-

ligheten till information om projektet. Det återstår att se om mer information 
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kommer att tillkomma under 2015. Med dessa begränsade möjligheter att finna 

information om projektet är det emellertid högst sannolikt att endast de personer 

som regelbundet använder sig av sökfunktionen för passhandlingar är de som 

kommer att känna till projektet, bortsett från medarbetare på Stockholms stadsar-

kiv. I likhet med Institutet för språk och folkminnen använder sig Stockholms 

stadsarkiv av Facebook som en kanal för att nå ut till allmänheten. Detta är en 

möjlighet att nå en bred publik och denna kanal skulle kunna utnyttjas i större 

utsträckning än vad som görs för tillfället. Vikten av lättnavigerade webbsidor 

med lättillgänglig information är också ett viktigt steg i att upplysa allmänheten 

om den egna verksamheten vilket förmodligen de båda arkiven insett eftersom 

webbplatserna byggts om och ut i stor utsträckning under den senaste tiden.100 

Platsr är fortfarande ett relativt okänt projekt men har stora möjligheter att 

växa om fler människor får kännedom om projektet. Information om projektet 

finns på Platsrs webbplats där man även publicerat ett Youtube-klipp om vad pro-

jektet går ut på. Detta är bra eftersom det ger en snabb överblick och också tillta-

lar dem som föredrar att lyssna och se bilder snarare än att läsa information i text-

form.101  Platsr har även en egen Facebook-sida som man regelbundet uppdaterar 

med information om projektet och ger smakprov på den information som finns 

samlad inom projektet för att väcka inspiration och locka människor till webbplat-

sen.102  

Samtliga myndigheter som står bakom projekten använder sig av sociala me-

dier som en kommunikationskanal mellan verksamheten och allmänheten. Detta 

innebär dock inte att projekten i sig nödvändigtvis blir mer synliga eftersom de 

riskerar att försvinna i det övriga flödet från verksamheten. De tre projekten har 

utannonserats vid ett par tillfällen på respektive Facebook-sida men oftast sker 

detta i samband med lanseringen av projektet. Eftersom projekten pågår under en 

längre tid krävs kontinuerlig uppdatering av information och upplysning om pro-

jektets existens och dess utveckling för att det ska komma till allmänhetens kän-

nedom, särskilt eftersom ett större deltagande också kan bidra till utökad inform-

ation vilket väl kan sägas vara huvudsyftet i samtliga tre projekt.    

Gemensamt för de tre projekten är således att de alla tre har en begränsad syn-

lighet. Det är relativt svårt att komma till kännedom om projekten utan ett besök 

på respektive projekts webbplats och i fallet med äldre passhandlingar räcker det 

inte med att besöka webbplatsens startsida. Att delta i projektet bygger följaktli-

gen till stor del på att deltagaren redan med viss frekvens besöker dessa typer av 

kulturarvsinstitutioners webbplatser eller åtminstone att denne har kännedom om 

respektive projekts existens vilket inte kan antas att den breda allmänheten har 

utan en aktiv strävan från dessa verksamheter att synas utåt vilken till synes är 
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bristfällig. Benn och Gaus menar att tillgänglighet också handlar om tillgång till 

att interagera i det offentliga rummet. Det kan i ett offentligt sammanhang finnas 

sociala koder som skapar privata sfärer inom det offentliga. Benn och Gaus ex-

emplifierar detta med att sitta på ett kafé men ändå inte tjuvlyssna. Platsen (kafét) 

är offentligt, men inom denna offentliga plats finns privata sfärer där alla inte är 

inbjudna att delta (en privat konversation på kafét).103 Ett visst sammanhang bildar 

en egen sfär som kan upplevas utestängande för andra eftersom de kan känna sig 

ovälkomna eller att de inte tillhör målgruppen. En möjlig deltagare i ett projekt 

som det med äldre passhandlingar kan därför känna sig utanför kontexten för att 

den inte är en del av den grupp som söker i informationsdatabaser i sitt arbete 

eller på ett personligt plan.  

Deltagandets kontaktytor 

För att arkiv och andra kulturbevarande institutioner ska kunna utveckla arkiven i 

riktning mot allmänheten och skapa sig en uppfattning om och bemöta de behov 

som denna har behövs en utökad kontakt. För att bredda den information som 

finns i och tillkommer arkiven är det också önskvärt att allmänheten har en ökad 

kontakt mellan varandra för att interagera socialt med varandra med arkivmaterial 

som basis.104 I detta avsnitt diskuteras i vilken mån möjlighet till kontakt finns 

inom de tre projekten, dels mellan de som driver projekten och dess deltagare och 

dels mellan deltagarna i de respektive projekten. 

Projektet Platsr är tänkt att vara en social plats och det finns flera olika möj-

ligheter för användare att umgås med andra användare med arkivmaterialet som 

bas. Användare kan kommentera varandras information och på så sätt bidra med 

fördjupade kunskaper om ett ämne. De kan också tipsa andra användare om 

material som liknar varandra eller kompletterar bilden av en händelse eller plats. 

Begreppet plats används av användare inom Platsr inte enbart som en fysisk plats 

utan även en händelse eller företeelse kan utgöra en plats. Den sociala dimension-

en gör att användare kan diskutera och relatera till varandras material vilket skap-

ar en känsla av gemenskap kring kulturarvet genom att många olika människor 

deltar i att bygga upp den kunskapsbank som Platsr utgör. Det ökar också kontak-

ten med det faktiska dokumentet. I Platsr kan människor se materialet, komplet-

tera det med egen kunskap och sätta det i sammanhang med annat material vilket i 

idealfallet skapar samlingar som har en bredd och täcker många delar av samhället 

och dess medborgare.105  

                                                 
103 Benn, S.I. & Gaus, G.F. (1983) The Public and the Private: Concepts and Action, s. 7f. 
104 Unesco (2003) Konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, artikel 15. 
105 Riksantikvarieämbetet m.fl. (2011) Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter 

om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling (Ku2009/1620/KV), s. 12. 
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Att man kan samtala och kommentera materialet på ett lättsamt sätt kan också 

bidra till att användare känner sig mer benägna att känna att arkiven också är till 

för deras minnen och inte bara andras. Traditionell arkivverksamhet kan ge in-

trycket av att vara alltför auktoritär och som ovillig att släppa in allmänheten i den 

egna verksamheten vilket kan leda till att människor känner att arkiven inte är till 

för dem utan endast för seriösa forskare. Men även en person ur allmänheten är 

sin egen forskare och dennes intressen och syften med att ta del av arkivmaterialet 

bör också ses som seriösa.106  

Berndt Fredriksson har diskuterat den svenska bevarande- och gallringspro-

blematiken och vad denna innebär för tillgängliggörandet. Han menar att debatter 

om värderingar av arkivinformation präglats av en strävan att upprätta värdeskalor 

där handlingar tilldelas lågt eller högt värde utifrån etablerade värdekategorier. 

Fredriksson menar att den värdekategori som diskuterats mest är handlingarnas 

forskningsvärde men att det nu är nödvändigt att också basera informationsvärde-

ringar på andra kategorier eftersom arkiven besöks och används av många fler 

grupper än forskarna och menar att en sådan värdekategori skulle kunna vara kul-

turarv.107 Fredriksson menar vidare att samhällsnyttan med arkiven dels handlar 

om att bevara handlingar som kan vara av nytta för forskningen i framtiden men 

också i hög grad om att bevara handlingar som gör det möjligt för allmänheten att 

finna sin identitet och ge tillfredsställelse.108  

Arkiven som kulturarvsbärare tjänar flera funktioner varav att bidra med 

material till forskning är en men inte den enda. Att kulturarvet tillhör alla ses ofta 

som självklart, men det innebär i realiteten också att arkiven måste arbeta för att 

bjuda in en större publik än vad de gör idag. Att släktforska, att stilla sin nyfiken-

het om händelser och platser människor intresserar sig för, att ge identitet och 

historia är alla delar som bör ses som minst lika viktiga uppgifter att fylla som 

forskningen. För att detta ska kunna utvecklas krävs en kontakt mellan arkiven 

och allmänheten där arkiven behöver vinnlägga sig om allmänhetens behov. För 

att kunna göra detta krävs att man interagerar med allmänheten för att reda ut å 

ena sidan vilka behov som finns hos denna som man bör försöka tillgodose, och 

för det andra hur man från arkivens sida ska kunna tillgodogöra sig den kunskap 

som finns hos allmänheten.109 

Trots sin sociala dimension och sina möjligheter för kontakt mellan användare 

är kontakten mellan arkivet och användarna av Platsr däremot mycket begränsad. 

Kontakten är undantagslöst riktad från Riksantikvarieämbetet till användarna i 

form av en blogg på projektets webbplats kallad Platsrbloggen.110 Det finns inget 

                                                 
106 Fredriksson, B. (2003) Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri, s. 39. 
107 Fredriksson, B. (2003) Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri, s. 39. 
108 Fredriksson, B. (2003) Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri, s. 54. 
109 Yakel, E. (2002) Listening to Users, s. 64. 
110 Platsrs webbplats > Platsrbloggen 
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utrymme för utbyte av information mellan de som driver projektet och de som 

deltar i det. Å ena sidan kan detta ge användarna stor frihet men å andra sidan 

utvecklar projektet inte relationen mellan arkiven och allmänheten. Att integrera 

användare i arbetet är ett steg på vägen mot en större delaktighet men länken mel-

lan dessa projekt och arkivets övriga verksamhet saknas ofta och är nödvändig för 

att utveckla deltagandet. Risken är annars att projektet hamnar utanför den egent-

liga verksamheten och därför inte heller får samma status som ett traditionellt ar-

kiv.111  

Vid insamlingsprojekt såsom Naturen för mig finns en möjlighet till kontakt 

med arkiven genom att man fysiskt kan ta sig till arkivet och där interagera med 

personal. Insamlingsarbete kan bedrivas på olika sätt, dels genom att informanten 

meddelar sin information skriftligt via brev, mejl, enkät eller på annat sätt som 

inte innebär ett möte med en annan person. Ofta ingår dock också i arbetet att 

forskaren eller forskarna bedriver intervjuer med personer för att på så sätt samla 

in information till sitt projekt. Vid det senare innebär deltagandet ett fysiskt möte 

och en kontakt med både arkivet som geografisk och kulturell plats, samt med 

forskaren. Ett deltagande skriftligen eller i enkätform inbjuder inte till någon kon-

takt mellan arkivpersonal och allmänhet eftersom informationen endast rör sig i 

en riktning från personen ur allmänheten till forskaren ifråga, det finns inget ut-

byte av information eller någon slags samtal kring det material man bidrar med.  

Projektet med äldre passhandlingar innehåller ingen social dimension. Delta-

gare har inga möjligheter att ta kontakt med andra deltagare eftersom deltagarna 

är anonyma och inte använder sig av användarkonton. Detta innebär följaktligen 

att en social kontakt inte kan etableras. Det finns inte heller någon större möjlighet 

för deltagaren att komma i kontakt med Stockholms stadsarkiv i samband med 

delatagande i projektet. I instruktionerna för deltagande i står inga kontaktuppgif-

ter att finna. Att det saknas en social dimension i projektet har sin grund i att pro-

jektets syfte är att bevara och tillgängliggöra. Dock utesluter inte ett sådant syfte 

att en social plattform skulle kunna existera inom projektet. Ett exempel på en 

sådan lösning som förenar både kunskap och social gemenskap kring materialet 

skulle kunna vara ett diskussionsforum knutet till projektet. Detta skulle kunna 

fungera som en plattform för diskussioner om eventuella stavningsotydligheter 

och möjlighet att diskutera materialet samt att få och ge hjälp vilket skulle ge pro-

jektet en social dimension samtidigt som det skulle kunna bidra till att stärka 

materialet. Även arkivarier och annan kunnig personal skulle kunna delta i dis-

kussionerna i ett sådant fall.112  

Samtliga tre undersökta projekt har sin bas online. Fördelen med detta är att 

deltagarna i dessa projekt inte behöver besöka respektive projekts institutioner och 

                                                 
111 Fredriksson, B. (2002) Arkivvetenskap - historia och framtid, s. 86. 
112 Stockholm stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven 

> Äldre passhandlingar > Sök bland äldre passhandlingar 
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upplevs säkerligen positivt av många människor. Dock innebär det icke desto 

mindre att den fysiska kontakten med arkivpersonal minskar. Detta behöver dock 

inte innebära att kontakten med arkiven i sig minskar utan snarare att den ändrar 

karaktär.113 Det välkända projektet Europeana identifierar engagemanget med pro-

jektets användare som en av fyra strategiska punkter som utgör grunden och förut-

sättningen för projektets fortskridande och där målet är att skapa nya möjligheter 

för användare att delta i kulturarvet. En väg till detta mål tänker man sig vara att 

utveckla relationer med intressegrupper och därigenom skapa en kommunikat-

ionskanal mellan användare och arkiv. Intentionen är att man påtar sig rollen som 

bidragsgivare (contributor) till olika användarnätverk istället för att dominera i 

egen rätt. Som ett verktyg för att uppnå detta tänker man sig en utökad använd-

ning av olika web 2.0-verktyg.114  

Kontakt kan alltså bibehållas så länge arkiven aktivt strävar för att vara till-

gängliga online på samma sätt som de tidigare varit tillgängliga på den fysiska 

arbetsplatsen. För de personer som är vana vid att kommunicera via internet på 

olika sätt är detta inte något nytt och upplevs kanske inte som något problem utan 

snarare en tillgång. För den som däremot föredrar att mötas fysiskt och samtala 

blir det förstås en nackdel med denna form av kommunikation.115  

Millar menar att i och med den digitala tidsålderns inträde har uppfattningen 

av vad ett arkiv är och kan vara förändrats från att vara minnen av det förflutna, 

förvarat i en specifik ordning på en specifik plats till att vara information som 

förvaras med mindre ordning och med tillgången oberoende av plats. Detta inne-

bär för arkivarier ett dilemma eftersom man fruktar att yrkesrollen endast ska in-

nebära ett bevarande av rådata och därmed förlora den intellektuella komplexite-

ten. Millar menar dock att minnet som metafor för arkivet ändå är viktig att be-

vara eftersom en skiftning från analog till digitalt inte innebär att frågor om vems 

minne vi bevarar och varför inte minskar i relevans. Det är därför viktigt att arki-

ven är införstådda med utvecklingen och kan förhålla sig till de problem och möj-

ligheter som följer av denna, samtidigt som de bör vara medvetna om sin roll som 

experter och förmedlare av det sociala minnet.116 

Som tidigare nämnts har de tre verksamheterna som står bakom projekten Fa-

cebook-sidor som kanaler ut till allmänheten. Dessa innebär en kontaktmöjlighet 

men inte en projektspecifik sådan. Gemensamt för de tre projekten är alltså att de 

alla utförs av användare utan någon större kontakt med de verksamheter som dri-

ver projekten. Projekten innebär därför inte att en djupare kontakt mellan arkiven 

och allmänheten skapas. Projekten kan dock ge arkiven information om vilka be-

hov och åsikter allmänheten har när det gäller arkivinformation av olika slag. 

                                                 
113 Yakel, E. (2002) Listening to Users, s. 62. 
114 Europeana (2011) Europeana Strategic Plan 2011-2015, s. 18. 
115 Hedstrom, M. (2002) Archives, Memory, and Interfaces with the Past, s. 33. 
116 Millar, L. (2006) Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, s. 108f. 
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Millar menar att det är i artikulationen av minnet som minnet rör sig från det 

privata till det offentliga. Denna artikulation kan vara av både muntlig och skrift-

lig karaktär, centralt är att det enskilda minnet sätts i ett kollektivt sammanhang. 

En diskussion och ett samtal om arkivmaterial kan ses som en form av denna arti-

kulation av minnet. Ett socialt sammanhang för deltagandet kan alltså innebära en 

sorts kanal som formar det kollektiva minnet. I ljuset av detta blir den sociala de-

len av deltagandet en viktig pusselbit för att skapa den rörelse som sker från det 

privata till det kollektiva. Kärnan i formandet av det kollektiva minnet är att 

skapa, bibehålla, bevara och dela de minnesmärken som hjälper oss att minnas 

och veta.117  

Centralt här är också Benn och Gaus uppfattning om en nivå av tillgänglig-

heten rör möjligheten till social interaktion kring informationen. För att informat-

ion ska vara tillgänglig krävs inte bara att det sker i ett offentligt sammanhang, 

informationen måste också kunna förstås av deltagarna och dessa måste vara in-

bjudna och ha möjlighet att delta i samtalet kring informationen för att tillgänglig-

heten ska vara fullständig.118  

Bevarande av ett tillförlitligt material 

Livia Iacovino diskuterar i sin artikel ”Archives as Arsenals of Accountability” 

begreppet tillförlitlighet (accountability) som kännetecknat av transparens, öp-

penhet, förtroende och ansvar. Iacovino menar vidare att tillförlitlighet skapas 

genom att materialet bidrar till kollektiv identitet och kulturell kontinuitet genom 

att innefatta såväl individuellt som kollektivt minne. I denna process har arkiva-

rien det yttersta ansvaret.119 I detta avsnitt diskuteras de studerade projektens för-

hållning till autenticitet, i vilken grad de kan sägas möjliggöra att tillförlitlig in-

formation ska generas inom projekten samt hur synen på bevarande av informat-

ionen inför framtiden ser ut.  

Kvalitetsaspekter  

Att arkivinformation håller en hög kvalitet vad gäller tillförlitlighet är alltid efter-

strävansvärt och de tre studerade projekten utgör inga undantag från detta. Att 

informationen som inkommer genom projekten är av god kvalitet är en förutsätt-

ning för att de ska uppfattas som seriösa och för att informationen ska kunna ge en 

bild som stämmer med verkligheten samt är en utgångspunkt för en framtida för-

ståelse av historiska och kulturella företeelser.120  

                                                 
117 Millar, L. (2006) Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, s. 119-121. 
118 Benn, S.I. & Gaus, G.F. (1983) The Public and the Private: Concepts and Action, s. 7-9. 
119 Iacovino, L. (2009) Archives as Arsenals of Accountability, s. 200f. 
120 Iacovino, L. (2009) Archives as Arsenals of Accountability, s. 184. 
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Både projektet Naturen för mig och Platsr har sin utgångspunkt i upplevelsen 

av platsen. Det är därför intressant att särskilt jämföra hur dessa två olika projekt 

förhåller sig till bevarandet av minnen i förhållande till plats. En tydlig skillnad 

mellan de båda projekten är att materialet som inkommer i projektet Naturen för 

mig har ett självklart bevarande hos arkivet medan materialet hos projektet Platsr 

inte har någon tydlig bevarandestrategi. Materialet i projektet Naturen för mig har 

alltså en stabilitet och kontinuitet som Platsr saknar på bekostnad av att käll-

materialet är mindre synligt eftersom det inte är tillgängligt digitalt. På Platsr kan 

användare gå direkt till källmaterialet utan en tolkande mellanhand och användare 

kan också ta del av materialet oberoende av plats.121  

Naturen för mig skiljer sig från de båda andra projekten eftersom det förlitar 

sin autenticitet på gruppen forskare snarare än allmänhet. Båda projekten utgår 

från människors berättelser och huruvida denna information är riktig och sann vet 

ibland bara den person som bidrar med den. I projektet Naturen för mig tolkas 

denna information ibland i en övergripande kontext, men i publikationen före-

kommer även direkta citat där man tar användaren på orden. Platsrs mer fria del-

tagande behöver per definition inte innebära en lägre kvalitet på dokumenten. I 

projektet Naturen för mig är det forskarnas ansvar att beskriva och kategorisera 

den information de samlar in till projektet på ett så korrekt och effektivt sätt som 

möjligt. Att forskare har kunskap om detta är inte givet. Det går därför inte att 

säga att material som kategoriserats av forskare av nödvändighet skulle arrangeras 

bättre än när allmänheten axlar detta ansvar. Allmänheten har idag ofta stora kun-

skaper i att tagga material och att beskriva bilder och andra typer av dokument 

genom till exempel sociala medier.122 Dock saknas i Platsr den övergripande kon-

text som forskarna i projektet Naturen för mig tillför dokumenten.  

Eftersom Platsr till stor del använder sig av folksonomier i form av olika sor-

ters taggning innebär detta också en viktig fråga ur tillförlitlighetssynpunkt. Jo-

nathan Furner definierar i sin artikel Folksonomies en folksonomi som en uppsätt-

ning av termer (taggar) som beskriver de kategorier för vilka informationsresurser 

i ett specifikt sammanhang, och av en specifik grupp människor (de som taggar), 

uppfattas vara relevanta. Taggarna ska beskriva det material som läggs upp av 

användarna och fungera som ett slags verktyg för att användare ska kunna hitta 

material som liknar varandra. Vanligtvis presenteras sökresultatet i form av ett 

tagg-moln (tag cloud) där de olika taggarnas popularitet indikeras av deras storlek 

på skärmen.123 

                                                 
121Institutet för språk och folkminnen (2014) Levande traditioner. Slutrapport om tillämpningen av Unescos 

konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige,  s. 24; 36. 
122 Huvila, I. (2008) Participatory archive: towards decentralised curation, radical user orientation, and 

broader contextualisation of records management, s. 27. 
123 Furner, J. (2009) Folksonomies, s 2. 
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Ett välkänt problem med folksonomier är att det ofta är svårt att motivera an-

vändare att tagga objekt som inte är populära och har få taggar. Detta kan resul-

tera i vad Furner beskriver som en majoritetens tyranni där de resurser som är 

mest taggade också är de som sannolikt även kommer att taggas mest i framtiden. 

Detta problem har dock både positiva och negativa inneboende aspekter. Den po-

sitiva effekten att användare har en tendens att välja redan existerande taggar är 

att antalet taggar på så sätt hålls nere och att orimliga taggningar inte får samma 

status som en populär tagg. Det negativa är att konsekvensen blir att ett mindre 

antal populära taggar framhävs och sedan dominerar merparten av all information 

och utestänger all annan information.124  

Ett annat problem är att människor tenderar att använda olika versioner av 

samma term för att beskriva samma sak, vilket kan resultera i att användaren som 

söker får en oöverskådlig mängd av liknande taggar. Detta kan leda till att inform-

ationen snarare osynliggörs än synliggörs eftersom informationen är omöjlig att 

överblicka. Taggningen kan också leda till felaktig information. Taggen behöver 

inte alltid vara korrekt eller ens beskriva materialet på ett bra sätt. Om en tagg 

sprids tillräckligt mycket även om den är felaktig kan detta resultera i att objektet 

taggen beskriver också blir vad taggen säger att det är, oavsett om detta är riktigt 

eller ej.125   

Det är naturligt att Platsr som har som mål att vara en social plattform använ-

der sig av folksonomier eftersom dessa är ett tydligt inslag på olika former av so-

ciala medier och något den breda allmänheten är van att använda sig av och 

kanske också förväntar sig i sociala sammanhang på internet. Taggar är dock inte 

det enda sättet att kategorisera information, även platsen definierar informationen 

och eventuella samlingar den ingår i. Den är således endast ett komplement till 

informationen. Dock kan dålig taggning innebära att en sökande användare riske-

rar att gå miste om information som kan vara av intresse för denne. Användare 

som använder Platsr kan inte garanteras veta hur man taggar ett material på ett bra 

sätt eller ens vad en tagg egentligen är bra för. På sociala medier finns en tendens 

att skapa personliga taggar som snarare beskriver det egna känslomässiga förhål-

landet till objektet man visar upp snarare än något som ska kunna förstås och upp-

fattas av alla. Att användaren som lägger upp material inte kan garanteras vara 

införstådd med hur man bäst underlättar sökning för andra användare med sin 

taggning kan således innebära ett problem för återsökningen av material på webb-

platsen.126  

I projektet Platsr märks det att användare har vidgat begreppet plats till att 

även innefatta händelser eller företeelser. Detta har med största sannolikhet upp-

kommit som följd av att man som användare känt att man velat bidra med inform-

                                                 
124 Furner, J. (2009) Folksonomies, s 4. 
125 Furner, J. (2009) Folksonomies, s 5. 
126 Furner, J. (2009) Folksonomies  s. 6. 
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ation som inte är kopplat till en plats men som man ändå anser viktigt eller intres-

sant att berätta om. Frågan är om detta kommer att leda till en urholkning av 

Platsrs tänkta syfte eftersom tanken är att projektet ska ha en tydlig utgångspunkt i 

platsen. Samtidigt fungerar platsen som en slags inspirationskälla i projektet, en 

ingång för att sätta igång tankeprocesser hos människor och stimulera de minnen 

som finns. Det övergripande syftet med Platsr är att få människor att ta del av 

varandras berättelser.127 Om dessa är specifikt kopplade till plats eller ej är må-

hända av sekundär betydelse. Än så länge utgör det oavsett inget större problem 

då liknande svenska sajter inte finns i någon större utsträckning, så ett behov av 

ytterligare profilering är inte en nödvändighet. Att platser även består av händelser 

eller företeelser och inte enbart minnen till platser behöver inte heller innebära 

någon ökad svårighet att hitta relevant material. Det är dock önskvärt att material i 

så stor mån som möjligt är knutet till fysiska platser där detta är möjligt. På så sätt 

får platserna mer information kopplade till sig och en sökning på en geografisk 

plats inkluderar då material som hör till händelser eller fenomen. Till exempel är 

det önskvärt att en sökning på ”Uppsala universitet” också resulterar i att man får 

fram den plats som heter ”Studentmössor” eftersom denna innehåller information 

som är relevant för den geografiska platsen Uppsala universitet. Generellt sett 

verkar dock detta oftast vara fallet och utgör således inte ett problem i nuläget.128 

I projektet med äldre passhandlingar släpps användarna relativt fria i arbetet 

och det saknas en tydlig kontakt mellan dessa och arkivet. De uppgifter som regi-

streras läggs omedelbart in i registret vilket innebär att det inte finns någon mode-

rator som granskar om innehållet är godkänt eller inte. Detta har som följd att 

Stadsarkivet avsäger sig ansvaret för om innehållet i uppgifterna är korrekta och 

håller en god kvalitet. Att granska upplagda registeruppgifter skulle innebära extra 

resurser vilket arkivet i nuläget inte kan tillhandahålla.129 Dock står det i Stock-

holms stads råd och riktlinjer för projekthandlingar, som Stockholms stadsarkiv 

omfattas av, att alla myndigheter som deltar i projekt också ansvarar för de hand-

lingar som upprättas inom projektet där projektledaren har det övergripande an-

svaret.130  

 Ett sådant förhållningssätt innebära merkostnader i framtiden om en gransk-

ning av informationen ska göras och stora delar information är felregistrerad och 

därför behöver registreras på nytt. Avsaknaden av kontroll av registrerade uppgif-

ter innebär också konsekvenser för tillförlitligheten. I ett scenario där en sökning 

görs på både inskannad bild av dokumentet samt dess registrerade uppgifter vållar 

inte ett mindre misstag i uppgifterna något större problem eftersom man där har 

                                                 
127 Riksantikvarieämbetet m.fl. (2011) Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter 

om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling (Ku2009/1620/KV), s. 1 
128 Platsrs webbplats > Sök > Sökord ”Studentmössor”; ”Uppsala universitet” 
129 Stockholm stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven 

> Äldre passhandlingar > Sök bland äldre passhandlingar 
130 Naeslund, S. (2009) Att redovisa information i Stockholms stad, s. 18.  
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originalet att jämföra emot. Om en sökning görs där det inte går att hitta den in-

formation som eftersöks trots att uppgifterna finns inskannade eftersom de blivit 

felregistrerade innebär det dock ett större problem. Om fel information angivits 

kan detta försvåra återsökningen av materialet och om koppling mellan olika typer 

av information blir felaktig kan detta ytterligare försvåra situationen. Det är också 

viktigt ur tillgänglighetssynpunkt att informationen har ett så likartat utseende 

som möjligt. Eventuella förkortningar bör elimineras i högsta grad eftersom dessa 

kan skrivas på en rad olika sätt med olika stavning. Detta problem kan dock över-

bryggas om man tillhandahåller sökfunktioner av god kvalitet.131  

Personen som utför registreringen är i detta projekt helt anonym och något 

användarkonto krävs inte.132 Detta innebär att man inte på något sätt vet vem det är 

som lägger till informationen. Detta kan ha betydelse för projekt med användar-

deltagande där det finns större möjligheter och intention med att förvanska in-

formation, men kan inte sägas ha lika stor betydelse för informationen inom detta 

projekt. Detta utesluter dock inte att information felaktigt skulle kunna läggas till 

för att medvetet förstöra tillförlitligheten och detta är ett problem som all verk-

samhet som tillåter internetanvändare bidra med information måste ta i beaktande. 

Att det är möjligt att det till stor del rör sig om personer som inte är helt obekanta 

med äldre skrift som registreras minskar förstås risken för fel information men 

den utesluter heller inte den mänskliga faktorn. Trots detta är det dock ett effektivt 

sätt att tillgängliggöra material som annars skulle förbli oregistrerat. Frågan kvar-

står om huruvida det faktum att materialet görs tillgängligt överväger det faktum 

att materialet inte är felfritt.133  

Att materialets kvalitet inte kan garanteras är något man på Stadsarkivet är 

medveten om, därav behovet att poängtera att man inte tar ansvar för om inform-

ationen som tillfogas dokumenten är korrekt eller ej. Det är oklart om materialet 

valts ut på grund av att det är det största samlingen material som är oregistrerat 

eller om det finns mer material som är lika angeläget att registreras men inte valts 

ut. Att detta material redan existerar i arkivet i form av inskannade bilder har för-

modligen en betydelse för att man har valt detta som ett lämpligt material för ett 

sådant här typ av projekt då man inte riskerar informationsbortfall även om de 

registrerade uppgifterna skulle vara felaktiga. Det är också ett material som läm-

par sig för enkel registrering då informationen i sig är lätt att tolka och oftast föl-

jer ett tydligt mönster. Tolkningen hos användaren sträcker sig endast till stav-

ningsmässiga problem men inte kontextmässiga sådana.134  

                                                 
131 Johansson, V. (2004) Elektroniska dokument i informationspolitisk belysning, s. 45. 
132 Stockholm stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven 

> Äldre passhandlingar > Sök bland äldre passhandlingar 
133 Furner, J. (2009) Folksonomies, s. 6. 
134 Stockholm stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven 

> Äldre passhandlingar > Sök bland äldre passhandlingar 
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Samtliga tre studerade projekt bygger på dokument som skapas och används 

av allmänheten. På grund av detta har de gemensamt att informationen riskerar att 

uppfattas som mindre kvalitativ eftersom allmänheten inte innehar kunskaper om 

hur information bevaras på ett så effektivt och bra sätt som möjligt.135 Eftersom de 

tre projekten skiljer sig åt vad gäller vilken typ av information som skapas inom 

projektens ramar har de också olika problem rörande autenticitet som de ställs 

inför. Det övergripande problemet hos Platsr är i vilken mån folksonomier i form 

av taggning går att betrakta som autentiskt material som representerar verklighet-

en på ett bra sätt. I projektet Naturen för mig handlar det om att nå ut till en repre-

sentativ grupp av allmänheten så att informationen speglar ett brett perspektiv. 

Slutligen är den största utmaningen inom projektet med passhandlingar att in-

formationen som deltagarna lägger till är korrekt eftersom informationen omedel-

bart blir tillgänglig utan att genomgå granskning eller filter. 

Perspektiv på bevarande 

Denna uppsats har inte till syfte att närmare diskutera bevarandet av arkivmaterial 

och de problem detta innebär men en kortare diskussion om detta är ändå befogad 

eftersom ett gott bevarande av handlingar också är en förutsättning för att det ska 

finnas något för allmänheten att ta del av i framtiden. Genom att ha en tydlig in-

tention att bevara signalerar också arkiven att informationen är viktig och har ett 

bestående värde.136 

Enligt Millar menar är grunden för det individuella minnet att det skapas, för-

varas och kan återfinnas. Det sociala minnet formas sedan utifrån återfinnandet 

och artikulationen av de individuella minnena. Grunden för arkiven måste då, en-

ligt Millar, vara att dokument samlas in, bevaras och framför allt tillgängliggörs. 

En förutsättning för tillgängligheten och deltagandet är således ett bevarande av 

informationen för att den ska kunna artikuleras i framtiden. Eftersom det är av 

vikt för det kollektiva minnet och samhällsnyttan att information bevaras och till-

gängliggörs är det intressant hur ospecificerat de tre projektens utgångspunkter, 

arkiven, ser på bevarandet i projekten.137  

Riksantikvarieämbetet har ett särskilt uppdrag i att redovisa hur kulturmiljö-

arbetet i Sverige utvecklas samt att vidare utveckla medborgarnas tillgänglighet 

och delaktighet i kulturen. Med anledning av detta har Riksantikvarieämbetet 

skapat en plattform kallad Kulturhistorisk värdering och urval. I denna försöker 

man belysa de processer som finns i kulturarvsarbetet och menar att allmänheten 

                                                 
135  Huvila, I. (2008) Participatory archive: towards decentralised curation, radical user orientation, and 

broader contextualisation of records management, s. 27. 
136 Fredriksson, B. (2003) Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri, s. 38. 
137 Millar, L. (2006) Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, s. 120f. 
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bör vara delaktig i frågor om värdering och bevarande av kulturarv.138 I Platsrs 

användarvillkor står skrivet att Platsr är tänkt främst som en social plats och ett 

community, och inte som en förvaringsplats. Det är intressant huruvida deltagarna 

i projektet är medvetna om vad detta innebär i realiteten. Resultatet blir ett arkiv 

som bevarar för stunden men som inte kan garantera att information kommer att 

finnas kvar för framtiden. Det är tänkbart att användare förutsätter att webbplatsen 

fungerar både som ett community och som en förvaringsplats. Men om det huvud-

sakliga syftet inte är att bevara informationen på Platsr för framtiden kan inte in-

formationen sägas vara tänkt att bidra till kulturarvet. Att all den unika informat-

ion som samlas in genom detta projekt sedan skulle försvinna igen är ingen ange-

näm tanke.139 

Materialet som inkommer under projektet Naturen för mig bevaras i Institutet 

för språk och folkminnens arkiv. Det finns således en tydlig koppling mellan ar-

kivmaterialet som skapas i och med projektet och ett bevarande vilket saknas hos 

Platsr. Syftet med insamlingsprojektet är också tydligt att bevara de minnen, erfa-

renheter och upplevelser allmänheten har kopplade till naturen. Förutom det fak-

tiska bevarandet av råmaterialet, de insamlade berättelserna, bevaras också publi-

kationen som utkommit vid projektets slut. Att man valt att lägga upp publikat-

ionen i PDF-format gör också att informationen i publikationen som utgör ett ur-

val av insamlingsarbetets information har möjlighet att även läsas i framtiden.140  

Eftersom informationen som registreras av allmänheten i projektet med äldre 

passhandlingar direkt läggs in i det officiella registret bevaras informationen 

automatiskt i detta. Eftersom syftet med projektet är att bevara information för 

framtiden för att därmed kunna öka synligheten bör systemet som innehåller in-

formationen vara utformat på ett sådant sätt att det garanterar en bra miljö för 

materialet att åldras i. Hur Stockholms stadsarkiv tänker i fråga om bevarande vad 

gäller detta projekt går inte att sluta sig till utifrån den publika information som 

finns om arkivet och kan därför inte bli föremål för närmare undersökning i denna 

uppsats. Någon information om denna presenteras inte i projektbeskrivningen och 

inte heller någon annanstans på den egna webbplatsen.141 Dock skriver Stockholms 

stadsarkiv i sin allmänna projekthandledning att projektens unika karaktärer gör 

att de speglar verksamheter som annars inte blivit synliggjorda och att det därför 

är av stor vikt att dessa handlingar bevaras.142 Vidare konstaterar man att merpar-

                                                 
138 Riksantikvarieämbetet (2015) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Plattform Kulturhistorisk värdering 

och urval,  s. 3. 
139 Platsrs webbplats > Användarvillkor 
140 Institutet för språk och folkminnen (2014)  Levande traditioner. Slutrapport om tillämpningen av Unescos 

konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige, s. 24. 
141 Stockholm stadsarkivs webbplats > Hitta i arkiven och beställ > Använd arkiven > Sök och läs > I arkiven 

> Äldre passhandlingar > Sök bland äldre passhandlingar 
142 Wiorek, L. m.fl. (2005) Att hantera projekthandlingar i Stockholms stad, s. 8. 
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ten av projekthandlingar är at betrakta som allmänna handlingar och därför ska 

bevaras i enlighet med lagar och regler för dessa.143 

Den information som stadsarkivet söker hjälp med att registrera består av ins-

kannade foton av gamla passhandlingar, förmodligen eftersom dessa är gamla och 

riskerar att förstöras inom en inte alltför lång framtid. Således är bevarande en 

inneboende del i själva projektets natur. Användarna kommer in i steg två av det 

fortsatta bevarandet av passhandlingarnas information, informationen är så att 

säga säkrad och behöver enbart tillgängliggöras så att fler kan ta del av dess inne-

håll. Detta är inte oviktigt ur bevarandesynpunkt eftersom det är av vikt att in-

formationen på handlingarna blir klarlagd. Det går inte att garantera att det kom-

mer att finnas personer i framtiden som kan förstå och läsa de handstilar som finns 

på de aktuella passhandlingarna vilket i så fall skulle kunna leda till informations-

förlust.144 

Bevarande av arkivmaterial på ett bra och tydligt sätt utgör grunden för att in-

formation ska kunna överleva under lång tid och kunna komma till användning i 

framtiden. Att insatser görs för att bevara viss information för framtidens generat-

ioner är också en markering att informationen anses vara viktig och allmännyt-

tig.145  De tre studerade projekten skiljer sig något åt vad gäller i vilken mån man 

uttalat har ett bevarandesyfte med verksamheten. I projektet Naturen för mig är 

det uttalat att deltagarnas berättelser utgör arkivmaterial och därför ska och kom-

mer att bevaras hos arkivet. I projektet med äldre passhandlingar utförs projektet 

med syftet att genom deltagarna verka för att information ska bevaras på ett bra 

och läsbart sätt inför framtiden. I projektet Platsr finns dock inget uttalat syfte 

med att bevara den information som inkommer i projektet. Projektet är dock i be-

hov av att informationen bevaras för att projektets huvudsyfte, att vara en social 

plats där deltagare i projektet kan umgås kring berättelser som de själva bidrar 

med. Om informationen som samlats in under projektets gång skulle försvinna 

skulle detta leda till att man går miste om material som är intressant för såväl 

forskning som en intresserad allmänhet.   

 

 

 

                                                 
143 Wiorek, L. m.fl. (2005) Att hantera projekthandlingar i Stockholms stad, s. 122. 
144 Wiorek, L. m.fl. (2005) Att hantera projekthandlingar i Stockholms stad, s. 8. 
145 Fredriksson, B. (2003) Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri, s. 38. 
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Slutdiskussion 

Att allmänheten får insyn i och eventuellt får delta i arkivens arbete är ett sätt för 

arkiven att öka demokratin inom arkiven. En ökad tillgänglighet och ett ökat del-

tagande av allmänheten är också något som fastslagits i arkivutredningen Allt för 

alla som gjordes år 2000. I denna utredning, som utfördes på uppdrag av den då-

varande regeringen, fastställdes att samverkan mellan olika arkiv var nödvändigt 

för att öka tillgängligheten till arkiven. Utredningen föreslog också att fler använ-

dargrupper borde inkluderas i arkivprojekten. Det föreslogs också att publika ar-

kivprojekt där allmänheten får delta på ett pedagogiskt sätt bör premieras för att 

öka tillgängligheten och där projekt som integrerade flera olika kulturarvsbeva-

rande institutioner borde premieras.146 De tre projekt som studerats i analysen kan 

alla ses som ett resultat av denna diskussion och utveckling där de alla tar olika 

vägar för att nå målet.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur deltagandet i de tre projekten 

såg ut och vilka förutsättningar som fanns för detta deltagande utifrån nyckelor-

den tillgänglighet, kontakt och autenticitet. Nedan kommer dessa aspekter att dis-

kuteras i en bredare kontext samt kopplas till uppsatsens teoretiska ramverk. 

Projektens tillgängliggörande och begränsande aspekter 

Benn och Gaus ser begreppen offentligt och privat som multidimensionella kon-

cept som kan samexistera på olika nivåer i en given kontext. Tillgängligheten kan 

både breddas och minskas genom att kontrollera vilka som får ta del av informat-

ionen. Det finns också en agent som innehar kontrollen över informationen och på 

så sätt kan bevilja tillgång till informationen eller begränsa den genom att ute-

stänga någon ifrån den. Slutligen finns en intresseaspekt på tillgängligheten ef-

tersom informationen definieras utifrån vilket intresse den delges andra.147 Nedan 

diskuteras projektens förhållande utifrån dessa begreppskonstruktioner. 

                                                 
146 Arkiv för alla – nu och i framtiden, SOV (2002), s. 161. 
147 Benn, S.I. & Gaus, G.F. (1983) The Public and the Private: Concepts and Action, s. 5-10. 
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Projektet med äldre passhandlingar 

Projektet med äldre passhandlingar ger allmänheten, eller åtminstone en del av 

den, möjlighet att bidra praktiskt. Detta kan ge en känsla av delaktighet eftersom 

man får vara med att göra nytta både för arkivet och forskningen, och i förläng-

ningen allmänheten eftersom denna på olika sätt kan få ta del av vad forskningen 

mynnar ut i. Det kan också tilltala personer som känner sig mindre bekväma med 

att bidra med personliga erfarenheter och personer som vill se ett konkret syfte 

med sitt bidrag. Projektet kan vara intellektuellt stimulerande för den som är road 

av transkribering och att få närkontakt med arkivmaterial. Samtidigt rör det sig 

om en annan typ av intellektuell stimulans än den som sker vid deltagande i de två 

andra studerade projekten. I insamlingsprojektet Naturen för mig såväl som i pro-

jektet Platsr efterfrågas allmänhetens minnen och erfarenheter vilket kan stimulera 

mer känslomässiga aspekter. Genom sitt deltagande kan man inom de senare pro-

jekten också få något tillbaka i form av stärkta minnen, ökad känsla av samhörig-

het och en känsla av att bidra till kunskapen på ett mer unikt sätt än i projektet 

med äldre passhandlingar.148 I och med tillgängliggörandet av materialet inom 

detta projekt breddar man också arkivets material eftersom dessa följaktligen efter 

registrering går att ta del av. Dock är det redan existerande information som finns 

hos arkivet i form av originalhandlingar såsom pass och andra typer av dokument. 

Det handlar också om att anpassa sig till den alltmer digitaliserade världen som tar 

tillgängligheten ett steg längre eftersom det innebär att man inte längre är begrän-

sad av sin geografiska position. Man tillför inte någon helt ny information som i 

fallet med de två andra projekten. I projektet med äldre passhandlingar handlar det 

om information som redan existerar analogt i arkiven, men som inte är tillgäng-

liggjord digitalt. Det är också ett material som är ett urval från arkivets sida i syfte 

att tillgängliggöra. 

Projektet innebär ett deltagande för användarna eftersom de får bidra med 

praktiska kunskaper för att tillgängliggöra material. Detta deltagande utgår från en 

given ram bestående av ett redan på förhand och från arkivens sida utvalt material. 

Positivt med detta är att användaren kan engageras i arkivarbete och göra praktisk 

nytta. Dock är deltagandet mekaniskt till sitt uttryck, och involverar inte använda-

ren i arkivverksamheten i någon större grad. Användarna delges ett redan utvalt 

material från arkivet och får utifrån detta bidra, men det saknas en djupare tanke 

med deltagandet vilket kännetecknar de allra flesta projekt där allmänheten deltar. 

Samtidigt är projektet fritt till sin karaktär på ett annat sätt än ett insamlingspro-

jekt där det finns en mellanhand i form av en forskare som granskar och tolkar 

deltagandet. I detta projekt får användare delta utan någon begränsning och får 

själva ta på sig ansvaret för att den information de lägger upp håller god kvalitet. 

                                                 
148 Riksantikvarieämbetet (2015) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Plattform Kulturhistorisk värdering 

och urval, s. 74. 
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På så sätt sätter detta projekt mer tillit till sina användare än insamlingsprojekt och 

har därför större likheter med Platsr eftersom användaren där också får stor frihet 

utan arkivpersonals eller forskares inblandning.  

Projektet med äldre passhandlingar är ett offentligt projekt där vem som helst 

tillåts att vara med. Men eftersom projektet är svårt att få kännedom om utan ett 

besök på Stockholms stadsarkivs webbplats samt det faktum att man adresserar de 

egna webbsökarna i projektbeskrivningen kan projektet upplevas begränsande för 

personer som inte har vana av att söka bland arkivhandlingar eller normalt använ-

der sig av Stockholms stadsarkivs material. Det faktum att projektet också går ut 

på att transkribera äldre handskrift kan också fungera som ett begränsande av of-

fentligheten eftersom detta kräver specifika kunskaper. Dock innebär det faktum 

att användarna själva ansvarar för den information som läggs till i databasen att 

det är de som är agenterna och alltså har kontroll över informationen. Samtidigt 

rör det sig om en utvald del av all den information som Stockholms stadsarkiv 

besitter vilket på så sätt gör att det är en begränsad kontroll sett till arkivet som 

helhet. Intresset med projektet är tudelat. Dels syftar projektet genom sitt slutre-

sultat att tjäna allmänhetens intressen eftersom syftet är att tillgängliggöra materi-

al som i nuläget inte är varken forskarna eller allmänheten till godo. Dock utförs 

projektet i hög grad på grund av arkivens brist på tid att själva utföra arbetet. 

Stockholms stadsarkiv har därför ett privat intresse av att handlingarna registreras, 

men genom att ge denna uppgift till allmänheten tjänar projektet även dennas in-

tressen genom att känna sig delaktiga och dels genom att de genom sina handling-

ar skapar möjligheter för att själva använda sig av informationen i framtiden. Ge-

nerellt karakteriseras alltså projektet av offentlighet men rymmer även privata 

sfärer, eller åtminstone variabler som tenderar att göra projektet mer passande för 

en specifik grupp ur allmänheten med särskilda egenskaper vilket får som effekt 

att projektets offentlighet begränsas.  

Naturen för mig 

Även om intentionen i projektet Naturen för mig är hjälpsamhet snarare än att 

styra informanternas åsikter i någon specifik riktning fungerar frågorna som sty-

rande medel. Informanten har svårt att gå utanför ramarna för temat och informan-

ten kan känna att frågorna inte motsvarar de minnen som denne vill dela med sig 

av. Frågorna har också ett tydligare syfte, inte enbart att samla minnen i sig, utan 

att bidra till ny forskning eller fylla ett hål i arkivets bestånd. Ofta leder också 

dessa insamlingar till publikationer av olika slag där forskare tolkar de berättelser 

som samlats in av allmänheten. Till skillnad från Platsr där berättelserna får tala 

för sig själva blir berättelserna i projektet Naturen för mig tolkade och kontextua-

liserade för att utgöra en del av forskningen. Samtidigt kan besvarandet av frågor 

stimulera känslor och berättelser som kanske inte uppkommit vid fri association. 

Frågor behöver inte nödvändigtvis vara hämmande, utan kan också inspirera och 
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väcka känslor hos den som berättar. Detta kan leda till en positiv upplevelse för 

den som bidrar med sina minnen där man får känna att ens berättelse är viktig och 

en del av något större. Kanske kan även tanken med att svaren kommer att arkive-

ras hos myndighet verka hämmande på den som bidrar med information och 

kanske kan ett arkiv av den traditionella sorten kännas mer formellt. Detta kan 

innebära både fördelar och nackdelar. En fördel är att användaren tar projektet 

seriöst och verkligen tar sig tid att utforma sitt svar så att det blir så lättförståeligt 

och ingående som möjligt. En nackdel är att vissa minnen kan kännas för privata 

att dela med sig eller att ett minne känns för oviktigt för att inkludera. 

Tillgängligheten till projektet kan kännetecknas som god eftersom vem som 

helst kan bidra utan några särskilda förkunskaper eller krav. Deltagandet, i form 

av berättelsens utformning, är också mycket fritt där upplevelser, minnen och er-

farenheter kan delas utifrån ett brett tema. Att deltagare kan bidra med sitt materi-

al både online och via brev utökar också graden av offentlighet då detta inkluderar 

en större grupp än om projektet endast tillåtit deltagande online. Dock är inform-

ationen som inkommer vid projektet är inte lika öppen som i de två andra pro-

jekten eftersom den lagras fysiskt vid myndigheten och inte går att tillgå online. 

Den information som tillkommer allmänheten är den tolkade versionen i slut-

publikationen. Att man främst kan bidra på svenska och engelska fungerar också 

som begränsande av offentligheten för de personer eller grupper som inte behärs-

kar dessa språk. 

Agenten är i detta fall arkivmyndigheten bakom projektet eftersom det är 

denna som samlar in, sammanställer och tolkar materialet som framkommer av 

deltagandet i projektet. Deltagaren i projektet väljer vad denne vill berätta och har 

på så sätt kontroll över sin egen information vid tillfället för berättandet men 

denna berättelse kan komma att kortas ned eller sättas i andra sammanhang än 

informanten tänkt sig. När informationen väl inkommit i arkivet har deltagaren 

svårt att ändra denna information, till skillnad mot de två andra projekten där in-

formation som är tillagd digitalt även kan ändras och tas bort av användaren som 

lagt upp informationen eller av andra användare.  

Vad gäller begreppet intresse är tanken att projektet ska komma allmänheten 

till godo, dels genom att berättandet utökar och fördjupar informationen i arkiven 

för framtida forskning, och dels genom att projektets slutresultat är en populärve-

tenskaplig publikation tillgänglig online för alla som är intresserade. 

Projektet kännetecknas således av både offentliga och privata nivåer. Pro-

jektet är offentligt eftersom det riktar sig till allmänheten och inte kräver några 

avancerade förkunskaper men begränsar också offentligheten genom att frånta 

allmänheten en stor del av kontrollen av informationen samt genom språkliga be-

gränsningar. 
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Platsr 

Deltagarna i projektet Platsr har stor frihet i vad de vill berätta och den enda be-

gränsningen är att det på något sätt måste vara knutet till en plats. Som tidigare 

nämnts tolkas begreppet plats relativt brett vilket gör att det i realiteten finns 

mycket få begränsningar för vad man kan berätta. Platsr uppmuntrar också männi-

skor att dela med sig av kunskaper som de annars kanske inte insett var viktiga 

och intressanta. Att man som deltagare också enkelt kommer i kontakt med andra 

användare levandegör och synliggör materialet på ett sätt som skiljer sig från de 

andra två projekten som studerats. Ingen tolkning sker av en tredje part och sam-

lingar av material skapas av användarna själva som länkar ihop relaterade material 

med varandra. I och med denna stora frihet finns dock få möjligheter att komma i 

kontakt med arkivet bakom projektet för frågor och synpunkter, och Riksantikva-

rieämbetet är inte aktiva inom sajten. De stora kontaktmöjligheterna mellan an-

vändare kan svara för en del av kontaktbehovet men vill man komma i kontakt 

med arkivkunnig personal finns bara en mailadress att tillgå. Platsr är en välkom-

nande sajt där många olika människor kan delta. Sajten liknar sociala mediers 

uppbyggnad och kan därför kännas igen av de personer som har vana av dessa. 

Att sökning går att göra utan medlemskap bidrar till att informationen kan upple-

vas som öppnare eftersom användaren själv kommer i närkontakt med berättelser-

na utan någon mellanhands inverkan.  

Platsr riktar sig till och är tillgängligt för allmänheten och vem som helst får 

lägga upp information denne tycker är relevant och intressant. Informationen tol-

kas inte av andra än användarna själva och detta innebär också att det är använ-

darna själva som har ansvaret för, och kontrollen över, informationen som existe-

rar inom Platsr. Att man som privatperson också kan söka och ta del av käll-

materialet utan medlemskap ökar också offentligheten. Projektet innehåller dock 

begränsningar av offentligheten, dels eftersom det är ett digitalt projekt med tydlig 

koppling till sociala medier som kan verka avskräckande för personer som inte 

känner sig bekväma med detta eller inte har tillräckliga dator- och internetkun-

skaper. Deltagandet sker också i högsta grad på svenska vilket verkar begränsande 

för de personer som talar andra språk eftersom de då varken kan bidra med egen 

information eller ta del av andras information. Projektets uttalade syfte att öka 

allmänhetens deltagande i arkiven och att fungera som ett community för denna 

tjänar därför allmänhetens intresse i högre grad än den egna myndighetens intres-

sen. Projektet kan dock även tjäna Riksantikvarieämbetets intressen eftersom man 

genom projektet får ta del av ny information och lära känna sina användares be-

hov. 
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Arkivens demokratiska funktion 

Arkiven är ett av flera verktyg samhället använder sig av för att bevara det kollek-

tiva minnet eftersom skapandet av det kollektiva minnet sker genom bevarandet 

och delandet av gemensam information. För att kunna dela information krävs att 

denna är tillgänglig för alla som vill ta del av den och det finns flera aspekter som 

verkar begränsande på denna tillgänglighet.149  

Allmänheten kan inte förväntas ha utbildning och kunskap i arkivfrågor eller 

vara medveten om forskningens behov. Ett steg mot att släppa in användare i 

högre grad i arkivarbetet kan innebära olika nivåer av delaktighet. Eftersom arki-

ven å ena sidan har stor expertis och kunnighet om de förutsättningar som krävs 

för att handlingar ska bevaras på ett så bra och funktionellt sätt som möjligt, och 

allmänheten å andra sidan har en bredd av kunskap inom en rad olika områden 

inom vilka enskilda arkivarier eller arkivmedarbetare inte kan inneha, skulle ett 

sammanförande av dessa kunskaper kunna bidra till att göra arkiven mer demo-

kratiska.150 Att allmänheten får delta i olika projekt i samarbete med arkiven kan 

också leda till en ökad förståelse mellan denna och arkiven. För att detta ska 

kunna ske krävs att en kontakt mellan arkiven och dess användare etableras.151 

Projekt i likhet med de tre som studerats i denna uppsats är ett sätt att upprätta en 

sådan gemensam kontaktyta. Dock krävs större ansträngningar från arkivens sida 

att offentliggöra projekten och att välkomna nya grupper i allmänheten i deltagan-

det. Om man inte attraherar människor som inte redan har en kontakt med arkiv i 

någon form leder inte liknande projekt till att nya grupper involveras.152 I de tre 

studerade projekten vilade kännedomen om projekten till stor del på att man be-

sökte respektive arkivinstitutions webbplats. En möjlig väg till att öka kännedo-

men om liknande projekt skulle kunna vara att utveckla arbetet med sociala me-

dier eftersom detta dels kan bidra till att sprida information om projekten och dels 

också innebära en möjlighet mellan arkivet och allmänheten. Andra åtgärder för 

att sprida information om arkivprojekt där allmänheten kan delta bör också 

sträcka sig utanför det aktuella arkivet. Ett ökat samarbete mellan olika arkivin-

stitutioner eller mellan olika ABM-institutioner skulle också kunna verka för att 

information om liknande projekt spreds i vidare kretsar och därför kanske skulle 

kunna nå fler människor. 

För att kunna möta allmänhetens behov är det viktigt att arkiven använder sig 

av det som de är specialister på - information. Informationen om projekten som 

finns bör spridas effektivare och i flera kanaler. Digitala projekt innebär en möj-

lighet att nå fler nya grupper ur allmänheten men också allmänheten i stort. Ett 

                                                 
149 Millar, L. (2006) Touchstones: Considering the Relationship between Memory and Archives, s. 119-121. 
150 Åström Iko, K. (2003) I allmänhetens tjänst s. 26. 
151 Yakel, E. (2002) Listening to Users, s. 64. 
152 Åström Iko, K. (2003) I allmänhetens tjänst s. 26. 
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deltagande över internet möjliggör att människor kan delta oberoende av platsen 

de befinner sig av och eliminerar andra hinder som ett krav på fysiskt besök hos 

arkiven kan innebära. Ett digitalt projekt behöver inte innebära en minskad kon-

takt mellan arkiven och deltagarna i projekten så länge arkiven vinnlägger sig om 

att aktivt bemöta deltagarna på olika sätt och skapar möjligheter för att denna kon-

takt ska kunna ske.153 

Att höja demokratiseringsgraden för deltagande i arkivarbete skulle även 

kunna innebära att allmänheten fick delta i uppbyggnaden, utvecklingen och ut-

formningen av arkivet. I 2012 års proposition Tid för kultur står det att kulturpoli-

tiken ska stödja kulturell mångfald och främja ett levande kulturav samt bidra till 

allas möjlighet till delaktighet i kulturlivet.154 Riksantikvarieämbetet tolkar detta 

som att det inte bara innebär att alla ska ha möjlighet att ta del i kulturlivet men 

också att aktivt bidra i arbetet genom att t.ex. delta i värderings- och urvalsproces-

ser. Riksantikvarieämbetet skriver vidare att tillgänglighet till kulturarvet ska vara 

en demokratisk rättighet för alla. Detta, menar de, innebär såväl tillgänglighet som 

rätten att vara med och påverka den kulturhistoriska värderingen. Dock innebär 

vissa begränsningar av tillgängligheten som en nödvändighet där en grupps intres-

sen av nödvändighet kommer att få stå tillbaka för en annan grupps intressen i 

vissa fall, och att detta är viktigt att uppmärksamma och synliggöra vilka grupper 

som gör anspråk på representation. Allas rätt till kulturarvet är således inte opro-

blematiskt, menar Riksantikvarieämbetet, eftersom det alltid finns en risk att vissa 

starka grupper för fram sina budskap på bekostnad av andra grupper som inte kan 

eller vill framföra sina argument på samma sätt.155 

Samtliga tre projekt har en tydlig utgångpunkt i ett fysiskt existerande arkiv. 

De är projekt som utmynnar ifrån dessa arkivs verksamhet och ingår följaktligen 

som en del av en övergripande verksamhet med egna mål och medel. I projekten 

släpps användare ur allmänheten in men på arkivens villkor, det är ytterst arkiven 

som håller i projekten och bestämmer dess yttre utformning. Projekt skulle även 

kunna innebära sådana där allmänheten får delta i att bygga upp och utforma arki-

vet från grunden och även delta i processen att utveckla det i önskad riktning. Ett 

internationellt exempel där användarna tar en mycket stor del av verksamheten är 

det amerikanska projektet Archive of our own som är ett arkiv uppbyggt av en 

intresserad allmänhet främst inriktat på att bevara fan-kultur av olika slag. Detta 

projekt är grundat av en icke vinstdrivande organisation och det är medlemmarna 

själva som bygger upp och utformar sajtens material. Archive of our own är ett 

digitalt arkiv och samtliga dokument bevaras online. Ett tydligt syfte att bevara 

finns, och webbarkivet existerar för att samla och bevara information som ofta 

                                                 
153 Yakel, E. (2002) Listening to Users, s. 64. 
154 Regeringens proposition 2009/10:3: Tid för kultur, 2009., s.1 
155  Riksantikvarieämbetet (2015) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Plattform Kulturhistorisk värdering 
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förbises vid traditionell insamling av arkiv. På så sätt är intentionen att skydda ett 

kulturarv som fruktas försvinna om inte en ideell insats görs.156 Det är svårt att 

säga om ett totalt användar-genererat arkiv är möjligt att frambringa och om det 

nödvändigtvis behöver vara den lösning som leder till störst utbyte för deltagarna. 

Att arkivarier och annan utbildad personal med specialkunskaper om hur materi-

alet bevaras på bästa sätt kan interagera med allmänheten och ta del av dess kun-

skaper för att utveckla den information som finns i arkiven kan vara ett värde i 

sig. På så sätt förenar man en kunskap om arkivmaterial som allmänheten inte 

besitter med allmänhetens stora kunskap om vitt skilda ämnen och utformar också 

arkivet så att det motsvarar de behov som allmänheten har av arkiven.  

Besökaren på ett arkiv behöver ofta ha kunskap om arkivbildarens organisat-

ion, kunna läsa och förstå en arkivförteckning och förstå hur denna ska användas 

för att hitta relevant information. Om det rör sig om gamla handlingar krävs det 

kanske också att besökaren kan läsa gammal handstil eller behärska andra språk. 

På grund av detta behöver besökaren ofta grundlig vägledning av arkivarie eller 

annan arkivkunnig personal. För att besökaren lättare ska kunna hitta till arkiven 

och hitta i dem behöver dessa aspekter förenklas.157 I arkivprojekt med deltagande 

ur allmänheten kan arkiven vara ett stöd och en hjälp för deltagarna. Detta skulle 

kunna utvecklas. I de tre studerade projekten är kontakten mellan arkiven och 

allmänheten relativt liten, användarna släpps fria i sitt arbete. Friheten är viktig, 

men att ha någon att vända sig till för råd, hjälp och kunskap är också viktigt. I 

digitala projekt skulle dessa kunna utvecklas genom en större närvaro på sociala 

medier, kommentarsfunktioner och forum där arkivpersonal och deltagare i pro-

jekten kan mötas och diskutera problem och svårigheter, såväl som för informat-

ionsutbyte. Att arkiven adresserar användarna och deltar mer aktivt innebär också 

att arkiven får en större insikt i de problem som användare stöter på i processen 

men också vad deras tankar och känslor kring arkivmaterialet är. Samtidigt kan 

allmänheten öka sin kunskap och förbättra möjligheterna för informationens beva-

rande genom att ta del av arkivens synpunkter och kunskap. I mötet mellan arki-

vens kunskap och allmänhetens kunskap kan ett mer insiktfullt och delaktigt arkiv 

skapas.158  

Internet och dess möjligheter gör det lättare för människor att forma gemen-

skaper med en gemensam grund i en cirkulation av gemensamma dokument som 

stärker känslan av gemenskap.159 Om människor får diskutera arkivmaterialet med 

varandra bildar också arkiven och arkivmaterialet en länk mellan människor och 

levandegör kulturarvet som finns lagrat i arkiven. Att allmänheten problematiserar 

och diskuterar arkivmaterialet samt att de utbyter information mellan varandra kan 
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leda till att arkivmaterialet blir mer mångsidigt eftersom kunskapen kring materi-

alet fördjupas. Detta kan ge nya perspektiv på informationen och fördjupa känne-

domen om den och kan också innebära nya insikter och kunskap som forskare 

sedan kan använda för att ge nya perspektiv på samhället och historien.160 Riksan-

tikvarieämbetet belyser vikten av forskning på om hur kulturarvet används i skap-

andet av medborgarskap och kollektiva identitetsprocesser och hur det förhåller 

sig till frågor som globalisering och migration. Detta tror man kan leda till ett bre-

dare kulturarv.161  

Att genomföra projekt där allmänheten får delta kan innebära samhällsnytta i 

sig. Ett projekt behöver inte anses misslyckat därför att slutresultatet inte uppnåd-

des. Projektet kan ha många andra positiva kvaliteter. Att berätta och bli lyssnad 

på är viktigt för alla människor och speciellt när det gäller egna minnen och erfa-

renheter som kan vara känslomässigt och identitetsmässigt laddade. Att allmän-

heten upplever att den information de innehar är viktig nog att bevaras för framti-

den och att arkiven bemödar sig om att förverkliga detta är viktigt för att männi-

skor ska känna sig behövda och som en del av det gemensamma kulturarvet. Att 

ett utbyte av information sker mellan arkiven och allmänheten bidrar också till att 

ny information läggs till arkiven samt till att fördjupa den redan existerande in-

formationen. Detta kan göra informationen mindre ensidig och bidra till ökad in-

sikt. Allmänheten kan genom kontakten med arkiven känna sig inkluderad i kul-

turarvet och även lära sig av den information de kommer i kontakt med.162 Projekt 

av de slag som studerats i denna uppsats kan också öppna dörrar till nya projekt. 

Arkiven kan förstå allmänhetens behov och därför starta nya projekt utifrån detta. 

De kan också genom dessa få kännedom om andra projekt med vilka man kan 

genomföra samarbete. Projekten kan också stimulera allmänheten till att själva 

starta egna projekt för att bevara och belysa den information som anses viktig och 

intressant.  

Projekten i denna uppsats visar att projekt som involverar allmänheten inte 

alltid behöver vara kostsamma men ändå innebära en stor vinst för såväl arkivet 

som allmänheten och samhället i stort. Ett större antal småskaliga projekt ut-

spridda på olika ABM-institutioner skulle innebära ökade möjligheter för allmän-

heten att bidra samtidigt som kostnaderna för varje enskild institution kan hållas 

ned. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur allmänheten har möjlighet att 

delta i arkivens utveckling och hur detta deltagande ser ut. För detta valdes tre 

projekt ut: Riksantikvarieämbetets projekt Platsr, projektet Naturen för mig hos 

Institutet för språk och folkminnen samt Stockholms stadsarkivs projekt med äldre 

passhandlingar. Dessa projekt valdes ut eftersom de alla delar en gemensam grund 

i det att de dels är knutna till traditionella arkivinstitutioner samt att de är digitala 

projekt. De tre projekten undersöktes sedan med fokus på tre huvudsakliga teman 

rörande tillgänglighet, kontakt och tillförlitlighet. 

Eftersom undersökningen har ett användarperspektiv undersöktes de tre pro-

jektens webbplatser utifrån deltagarens perspektiv samt den tillhörande styrdoku-

mentationen till dessa projekt. Denna information kompletterades med relevant 

litteratur som behandlar ämnets tre huvudteman på olika sätt. 

Undersökningen antyder att trots den gemensamma grunden skiljer sig de tre 

projekten åt i utförandet och i vilken grad de tillåter deltagande. Vidare framkom 

att samtliga projekt haft en tydlig tanke med tillgängliggörande men att den egent-

liga tillgängligheten till projekten i praktiken begränsas av olika faktorer som ver-

kar utestängande. Undersökningen antyder även att deltagande kan vara ett verk-

tyg för att öka demokratin i arkiven då allmänheten genom sitt deltagande får 

känna sig delaktiga i att skapa och bevara det gemensamma kulturarvet och att 

detta har ett stort värde i sig. För att detta ska kunna uppnås behöver dock en kon-

takt etableras mellan arkiven och deras användare och arkiven och behöver vinn-

lägga sig om att särskilt ta kontakt med de nya användargrupper som besöker ar-

kiven som inte hör hemma i forskarvärlden. Studien betonar vikten av att arkiven 

inser allmänhetens behov och gör gemensamma strävanden för att möta dessa. Ett 

sätt kan vara olika former av projekt som de tre studerade projekten utgör exem-

pel på. 

De tre projekten representerar tre olika tillvägagångssätt för deltagande i arki-

ven där det viktiga inte är att bestämma vilket som fungerar bäst utan att de alla 

behövs på olika sätt och tillgodoser olika behov. Tillsammans skapar projekten en 

större möjlighet för olika människor ur allmänheten att närma sig arkiven och ta 

del av den information de har rätt att ha tillgång till samt ökar mängden arkiv-

material och kunskap om detta arkivmaterial avsevärt.  
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