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Sammanfattning 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka attityder och möjligheter till representation av 

marginaliserade grupper i arkiven. Våra arkiv förvaltar vårt gemensamma kulturarv och anses 

utgöra vårt kollektiva minne. Problemet är dock att många grupper inte finns representerade i 

arkiven då materialet i arkiven bygger på normer och värderingar om vems historia som ansetts 

viktig att bevara samt vem som har haft makten att sätta avtryck. Marginaliserade grupper som 

befinner sig utanför normen och som saknar makt hamnar således utanför arkiven.  

De teoretiska perspektiven som uppsatsen grundar sig i är postmodern arkivteori och normkritik. 

Detta baserat på att det är normer som styr representationen i arkiven och att de grupper som syns 

och tar plats i arkiven är de grupper med makt. Postmodern arkivteori hävdar att arkivarien besitter 

en maktposition där hen kan exkludera eller inkludera vissa grupper men för att förhindra detta 

måste arkivarien acceptera sin egen roll och påverkan i skapandet av det kollektiva minnet.  

Jag har intervjuat sex arkivarier vid sex arkivinstitutioner. Målet med intervjuerna var att undersöka 

deras attityder kring representation, hur de eventuellt arbetar med representation i sina arkiv samt 

vilka möjligheter de har att faktiskt påverka representationen i arkiven. Jag har också studerat 

arkivlagen, rapporter och arkivutredningar med målet att undersöka huruvida de tar upp 

representation och inkludering samt vilka möjligheter som ges arkivinstitutioner att aktivt arbeta 

med inkludering och en bredare representation.  

Min slutsats är att det verkar finnas en medvetenhet och en vilja hos arkivarierna att förändra 

ojämlikheten i arkiven. Samtidigt känner de sig begränsade av styrningen och lagstiftningen. Jag 

föreslår därför att åtgärder behöver ske både på arkivnivå men också på en beslutfattande nivå för 

att arkiven aktivt ska kunna arbeta för en bredare representation. Arkiven bör själva göra en 

intersektionell analys av sitt arkivmaterial för att skapa en medvetenhet om ojämlikheten och ur en 

sådan analys arbeta vidare för ett mer normkritiskt arbete med normkritiska processer. 

På en beslutfattande nivå vore det av värde om de enskilda arkiven kunde få en mer erkänd position 

som en viktig del av kulturarvet, en mer reglerad finansiering till de enskilda arkiven samt att det 

ska ingå i de offentliga arkivens uppdrag att också sköta och värna om de enskilda arkiven. Det 

vore även av värde att de offentliga arkiven hade större möjlighet att arbeta med aktivt insamlande 

för att fylla de arkivluckor som finns i de enskilda arkiven. 

 

Nyckelord: Kulturarv, kollektivt minne, arkiv, representation, inkludering, identitet, normer, 
normkritik, makt, demokrati  
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Title: ”The collective memory loss – A norm-critical study on attitudes and possibilities for 

representation of marginalized groups in the archives”  

 

Abstract  

The aim of this essay is to examine attitudes and possibilities for representation of marginalized 

groups in the archives. Our archives manage our cultural heritage and it is our collective memory. 

However, the problem is that many groups are not represented in the archives as the material in 

the archives is based on norms and values about whose history is considered important to preserve 

as well as who has had the power to make an imprint. Marginalized groups outside the norm and 

without power are invisible or underrepresented in the archives.  

The theoretical framework is grounded in postmodern archival theory and norm-criticism. This is 

since norms control the representation in the archives and the groups that takes place in the 

archives are those with power. Postmodern archival theory claims that the archivist possesses a 

position of power in which they can exclude or include certain groups in the archives. To prevent 

this the archivists must accept their own role and influence in the creation of the collective memory.  

I have interviewed six archivists at six archives. The aim of the interviews was to examine their 

attitudes about representation, how or whether they work with representation and what possibilities 

they actually have to affect the representation in the archives. I have also studied the Swedish 

archival law, reports and Swedish archival investigations with the aim to examine whether they 

discuss representation or inclusion and what possibilities are given to archive institutions to actively 

work with broader representation.  

My conclusion is that there seems to be an awareness and a willingness among the archivists to 

change the inequality of the archives. At the same time, they feel limited by governance and 

legislation. Therefor I suggest that action be taken both at the archives but also at the decision 

makers to enable the archives to actively work for a broader representation. The archives 

themselves should do an intersectional analysis of their archival material to create awareness of the 

inequality and from such analysis proceed to a more norm-critical work with norm-critical 

processes.  

At a decision-making level, it would be desirable if the individual archives could get a more 

recognized position as an important part of the culture heritage, more regulated funding for the 

individual archives and that managing and protecting the individual archives should be included in 

the public archives tasks. It would also be desirable if the public archives had more opportunities 

to work with active collections to fill the archival gaps in the individual archives. 

Keywords: Cultural heritage, collective memory, archives, representation, inclusion, identity, 

norms, norm-criticism, power, democracy  
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1. Inledning  

Kulturarvet sägs vara vårt kollektiva minne. Med hjälp av kulturarvet kan vi upptäcka och förstå 

vår historia och det är en del av vår identitet. Kulturarvet har en stark koppling till nationen och 

vår uppfattning av vad som har gjort Sverige till vad det är idag. Våra arkiv har en betydande roll 

för kulturarvet då de har i uppgift att vårda och värna om kulturarvet. Arkiven ska bevara 

kulturarvet så att framtida generationer kan ta del av den historia som vi skapar idag. På samma 

sätt ska det vara tillgängliga för människor att idag kunna ta del av den historia som varit. Det talas 

ofta om att både offentliga arkiv och enskilda arkiv spelar en tydlig roll i skapandet av det svenska 

kulturarvet men det skiljer sig tydligt åt på en aspekt. Enskilda arkiv är inte reglerade i arkivlagen 

såsom offentliga arkiv är och är inte i lag utpekade som en del av det nationella kulturarvet som 

offentliga arkiv är. Hos offentliga arkiv är alla allmänna handlingar offentliga och allmänheten har 

en demokratisk rätt att ta del av dessa handlingar. Arkiven utgör således en viktig del i demokratin, 

att alla medborgare har rätt och möjlighet att ta del av allmänna handlingar och ta del av vårt 

gemensamma kulturarv.  

För att ett samhälle ska anses demokratiskt måste alla medborgare i samhället inkluderas och 

representeras. I arkiven idag är det många grupper som är osynliga eller underrepresenterade. 

Sådana grupper kan vara kvinnor, HBTQ-personer, icke-vita eller olika minoriteter. Vems historia 

som har ansetts vara viktigt att bevara samt vad som har ansetts utgöra ett kulturarv baseras på 

normer och värderingar vilket gör att materialet i arkiven speglar vilka som har haft och har makt 

i samhället. Därför är det inte konstigt att vissa grupper exkluderas och andra representeras på 

bekostnad av de exkluderade grupperna. Om dessa normer inte ifrågasätts så kommer normerna 

att fortsätta reproduceras och de undertryckta och underrepresenterade grupperna kommer att 

fortsätta lysa med sin frånvaro i arkivens vidare arbete och processer. Denna exkludering kommer 

sannolikt att fortsätta helt oavsiktligt om det inte finns en medvetenhet om dessa normer hos 

arkiven eftersom det är svårt att se normer om man inte uppmärksammar dem samt svårt att 

upptäcka den som hamnar utanför normen. 

Men om nu arkiven ska anses vara demokratiska institutioner där vårt gemensamma kulturarv 

värnas och vårdas så måste det väl finnas en bred representation? Arkiven bör innehålla allas 

historia och inte bara de som har haft makten att lämna ett avtryck. Varenda person ska kunna gå 

till ett arkiv och känna ”jag är här, jag fanns här och jag hör hemma här.” 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Våra arkiv bör ha en bred representation och inkludera alla i sitt material men varför råder det en 

sådan ojämlikhet i arkiven? Är det ens möjligt att ha helt representativa och inkluderande arkiv? 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka attityder och möjligheter till en bred representation 

i arkiven.  

Tesen är att vad som är kulturarv (och det som är materialet i arkiven) inte är statiskt utan baserat 

på normer och värderingar som utgörs av den samtid vi lever i. Dessa normer och värderingar 

speglas i det material som finns i arkiven och det är därför människor som avvikit från normen ofta 

är osynliga eller underrepresenterade i arkiven. Dessa normer kommer att fortsätta att reproduceras 

i arkivens vidare processer om arkiven inte aktivt går in för att göra processen mer inkluderande 

och representativ. En sådan normbrytande process som kommer tas upp som ett exempel i den 

här uppsatsen är digitalisering av kulturarvsmaterial. Syftet med uppsatsen är inte att undersöka om 

eller i vilken grad en viss grupp representeras utan att undersöka attityderna och möjligheterna för 

marginaliserade grupper att finnas representerade.  

Materialet består dels av kvalitativa intervjuer med arkivarier vid olika arkivinstitutioner och dels 

av studier av arkivlagen, arkivutredningar och rapporter. Jag kommer att genom intervjuer med 

arkivarier vid olika arkivinstitutioner undersöka hur de resonerar och eventuellt arbetar med 

representation och inkludering samt om vilket utrymme de har för att aktivt arbeta mot en bredare 

representation. Detta med avseende på att arkiv som förvaltare av det nationella kulturarvet har en 

demokratisk plikt att värna om alla identiteter, inte bara den rådande normen. 

Målet med intervjuerna var att undersöka hur olika arkivarier tänker och tycker kring att vissa 

grupper inte finns representerade i arkiven, vilka möjligheter de har att arbeta med inkludering och 

representation samt hur begränsade de är av lagstiftning eller annan styrning. Arkivlagen, 

arkivutredningar samt en rapport har studerats med syftet att undersöka om eller hur de tar upp 

representation och inkludering i arkiven samt vilket eventuellt utrymme som ges för 

arkivinstitutioner att faktiskt arbeta med inkludering och en bredare representation.  

För att kunna besvara mitt syfte har jag utgått från följande frågeställningar: 

➢ Hur resonerar arkivarier vid olika arkivinstitutioner kring representation? 

➢ Hur arbetar arkiven själva med representation och vilka möjligheter finns? 

➢ Hur påverkar eventuellt styrningen och lagstiftningen möjligheten att arbeta med 

representation?  

 

 



7 
 

1.2.  Avgränsningar och tydliggöranden 

För att tydliggöra uppsatsens syfte är det nödvändigt att göra en avgränsning för vad uppsatsen 

ämnar och inte ämnar göra. Både representation och inkludering är breda begrepp som öppnar 

upp för flera tolkningar. I den här uppsatsen syftar representation till förekomsten av många olika 

grupper i arkiven och inte bara den rådande normen. Alla människor ska således kunna hitta sin 

motsvarighet i arkiven, de ska finnas representerade och känna att de ingår i samhällets gemenskap. 

Inkludering är relaterat till representation och syftar i den här uppsatsen till hur och om andra 

grupper än den rådande normen räknas med i arkiven och i deras arbete. De grupper som saknar 

representation eller är underrepresenterade refereras i den här uppsatsen till marginaliserad grupp. 

Med marginaliserad grupp menas grupper som saknar makt och status och därför kontinuerligt 

exkluderas ur samhället och är således underrepresenterade i arkiven. Uppsatsen syftar inte på en 

viss grupp men kommer under uppsatsens gång illustrera exempel med olika marginaliserade 

grupper.    

Uppsatsen utger sig inte för att undersöka om eller i vilken grad en viss grupp representeras utan 

undersöker attityder kring representation och inkludering hos ett antal arkivarier på ett antal 

arkivinstitutioner samt vilka möjligheter som kan finnas för en bredare representation. En 

avgränsning på ett begränsat antal intervjuer var nödvändigt för uppsatsens tidsram. Uppsatsens 

resultat kan därför inte sägas vara giltig för alla arkivinstitutioner utan ämnar endast undersöka hur 

det kan se ut.  

 

1.3.  Disposition  

Den här uppsatsen är uppdelad i sex olika delar där den första delen är en kort introduktion till 

uppsatsen samt dess syfte och frågeställningar. Del två behandlar uppsatsens teoretiska perspektiv 

och metod. De teoretiska perspektiven är postmodern arkivteori presenterad av Terry Cook samt 

normkritik och metoden är en kvalitativ fallstudie med semi-strukturerade intervjuer som 

forskningsstrategi. I del tre ger jag en bakgrund till uppsatsämnet samt belyser tidigare relevant 

forskning som rör mitt ämne. Del tre är uppdelad i olika delar kopplade till vissa teman för att 

underlätta för läsaren. I del fyra redogörs för själva undersökningen där intervjuerna presenteras 

samt analyseras parallellt. Också del fyra är uppdelad i delar kopplade till teman för att göra 

resultatet tydligare. I del fem diskuteras resultatet kopplat till regelverk, utredningar och rapporter 

och uppsatsen avslutas i del sex med en slutsats och förslag till vidare forskning.  
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2. Teori och metod 

2.1. Teoretiska perspektiv  

Den teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen kommer att vara postmodern arkivteori och 

normkritik. Detta baseras på tesen att normer styr representationen i arkiven och i det dagliga 

arbetet i arkiven. Om arkiven inte ställer sig kritiska till den rådande normen kommer den fortsätta 

att reproduceras i arkiven. Detta kombineras med postmodern arkivteori då den hävdar att arkiven 

handlar om makt där arkivarien befinner sig i en maktposition där hen kan exkludera eller inkludera 

vissa grupper.  

 

2.1.1. Postmodern arkivteori 

Postmodern arkivteori utmanar arkivarier i hur de tänker och hur de utför sitt arbete. Arkivarien 

ses inte längre som en passiv väktare av arkivet utan de har en aktiv roll i skapandet av det kollektiva 

minnet.1 Arkiven sägs bygga på ett levande minne av vår historia och utgöra vårt kollektiva minne. 

Men enligt Terry Cook så är det kollektiva minnet inte ett resultat av någon slumpmässig historia, 

det är något som skapas och reproduceras. Postmodernismen undersöker vad som ansetts värt att 

komma ihåg och vad som har glömts bort. Detta kan ske både avsiktligt eller oavsiktligt. Kollektivt 

minne, eller kollektiv minnesförlust är särskilt förekommande i arkiv menar Cook. Arkiv har sitt 

ursprung i att legitimera de med makt och för att marginalisera de utan makt. Detta började redan 

under antiken och har bara fortsatt.2 

Det som är viktigt att arkivarien gör, är att hen måste acceptera sitt egna deltagande i den historiska 

processen menar Cook.3 Hen kommer oundvikligen att applicera sina egna värderingar i sitt arbete 

och hen kommer därför noggrant behöva undersöka sina val i arbetsprocesserna där arkiv och 

minne skapas. Viktigt är också att lämna tydliga bevis som förklarar deras val för eftervärlden. Om 

arkivarien jobbar på följande sätt kan de bättre balansera vad och vilka som ska inkluderas och 

exkluderas från det kollektiva minnet.4 

Postmodernistisk arkivteori ser värde i historier, i marginalerna och i det tvetydiga. Ingen arkivarie 

kan vara helt neutral, allt vårt mänskliga handlande sker i en kontext av vårt nuvarande narrativ 

som påverkas av det som finns omkring oss. Detta sker ofta omedvetet. Men genom att arkivarien 

ser sig som en aktör istället för en väktare och genom att respektera olikheter och multipla 

                                                                 
1 Cook, 2001, 4.  
2 Cook, 1999, 18.  
3 Cook, 2001, 16.  
4 Cook, 2001, 24.  
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identiteter så kan arkivarien skapa ett minne som baseras på observation av olikheter och inte bara 

likheter.5 

Den traditionella arkivarien ska alltså vara opartisk, objektiv, neutral och hänge sig åt sanningen. 

Arkiven ska vara en plats för trovärdiga bevis och det ska bevara minnet och skapa minne. Men 

som Cook påpekar, är minnet selektivt. För med minne kommer glömska. Med minnet kommer 

det oundvikliga privilegiet av vissa grupper och marginaliserande och tystande av andra grupper. 

För att undvika detta är det viktigt att inte se minnet som något statiskt och att minne inte är 

synonymt med historia. Ett sätt att försöka skapa ett mer demokratiskt arkiv är enligt Cook att 

tillsammans med samhället skapa arkiv, och det är också nödvändigt i den digitala eran vi nu lever 

i.6  

 

2.1.2. Normkritik 

Normer är oskrivna regler som byggs av föreställningar och värderingar av individer. Normer talar 

om för oss vad som är normalt och onormalt och vi reproducerar dem obemärkt. Normer är 

kulturella kontraktioner vilket innebär att de också kan förändras. Men så länge en norm inte 

granskas och utmanas kommer den reproduceras istället för att förändras. Den som passar in i 

normen bekräftar den medan den som avviker osynliggörs.7 Normkritik är ett hjälpmedel för att 

studera och synliggöra diskriminerande maktordningar.  Normkritiska kunskapsstrategier utmanar 

etablerade maktstrukturer och kan förändra normer genom reflektion. Det är ett sätt att se hur 

makt skapas och återskapas.8 För att kunna vara normkritisk är det viktigt att se till sig själv och 

granska vilka normer en själv förmedlar och bekräftar. Med ett normkritiskt förhållningssätt blir en 

medveten om normer och hur normerna påverkar och skapar maktskillnader. Det är först när en 

medvetenhet finns som en kan bli normmedveten och arbeta aktivt för att bryta normen. För om 

en person inte ens vet att normen finns är det svårt att bryta den.9 I en checklista för hur företag 

och organisationer ska tänka normmedvetet står exempelvis att de ska ”Problematisera normen 

och de begränsningar den leder till istället för att titta på det som avviker från normen”, ”Hur 

uppfattar andra ert företag eller organisation? Går det att göra något för att fler ska känna sig 

inkluderade” och ”Hur kan medarbetarna känna att de kan ha ett kritiskt förhållningssätt till 

normer?”10 

                                                                 
5 Cook & Schwartz, 2002, 182f. 
6 Cook, 2013, 100ff.  
7 Lövkrona & Rejmer, 2016, 134. 
8 Lövkrona & Rejmer, 2016, 136f. 
9 Jämställt, Normkritik, vad är det? Tillgänglig: https://jamstallt.se/docs/nyttmaterial/normkritik.pdf [Hämtad 2018-
05-01] 
10 Jämställt, Checklista – att tänka normmedvetet, Tillgänglig: 
https://jamstallt.se/docs/nyttmaterial/checklista_normmedvetet_foretag.pdf [Hämtad 2018-05-01] 

https://jamstallt.se/docs/nyttmaterial/normkritik.pdf
https://jamstallt.se/docs/nyttmaterial/checklista_normmedvetet_foretag.pdf
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För att illustrera ett exempel tar vi HBTQ-personer11. HBTQ-personer har länge klassats 

som ”onormalt” beteende, de har inte passat in i utan avvikit från normen. Vi vet att det dock skett 

en förändring då det fram till för 74 år sedan var olagligt att vara homosexuell i Sverige och 

sjukdomsstämplen för homosexualitet togs bort för 44 år sedan.12 Normen har genomgått en 

förändring, normen har de senaste 75 åren blivit uppmärksammad och ifrågasatt och normen av 

vad som anses som ”normal” sexualitet har vidgats. Trots detta är HBTQ-personer idag en grupp 

som fortfarande i mångt och mycket lever utanför normen och som får utså ifrågasättande, hot 

och kränkningar. Även om de allra flesta idag håller med om att homosexualitet inte är en sjukdom 

eller borde vara förbjudet så är det idag svårt att hitta HBTQ-personer i arkiven. På grund av 

stigmat kring deras sexualitet har de flesta dolt sin läggning och de osynliggörs således som HBTQ-

personer i arkiven. Om arkiv inte i sitt arbete utmanar de normer som fortfarande finns kring 

HBTQ-personer och aktivt arbetar för att lyfta fram HBTQ-personer och deras historia kommer 

normerna fortsätta att reproduceras och HBTQ-personer (tillsammans med andra marginaliserade 

grupper) kommer att fortsätta att osynliggöras i arkiven. För om de inte synliggörs i arkiven från 

början kommer de heller inte synliggöras i arkivens vidare arbete, exempelvis vid en digitalisering.  

 

2.2. Metod 

2.2.1. Kvalitativ fallstudie 

Metoden jag har valt för den här uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som innehåller semi-

strukturerade intervjuer samt en del dokumentstudier. Jag ville använda mig av en kvalitativ metod 

då en arbetar inkännande, via samtal och observation.13 En kvalitativ metod utgår från 

studieobjektens perspektiv och inte från forskarens idéer vilket passar min undersökning då jag inte 

vill pröva en teori utan undersöka arkivariers attityder och tankar. När en arbetar kvalitativt arbetar 

en ofta med data från små urval vilket gör att en inte kan generalisera utan den kunskap som 

framkommer i undersökningen i form av tolkningar, förklaringar och mekanismer kan överföras 

till andra situationer.14 Detta passar min undersökning då jag inte är ute efter en generaliserbarhet 

men det som framkommer i min undersökning kommer möjligtvis kunna användas till att förstå 

vissa mekanismer och attityder hos andra arkivinstitutioner. Då jag vill prata med arkivarier på olika 

arkivinstitutioner så krävs en forskningsstrategi som tillåter interaktion med institutionens anställda 

och när ett mer avgränsat fenomen ute i verkligheten ska undersökas är det passande att göra en 

                                                                 
11 HBTQ är ett paraplybegrepp ett för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och 
identiteter. 
12 Forum för levande historia, HBTQ, normer och makt, Tillgänglig: http://www.levandehistoria.se/hbtq [Hämtad 
2018-04-11]  
13 Teorell & Svensson, 2007, 10f. 
14 Johannessen & Tufte, 2003, 69ff. 

http://www.levandehistoria.se/hbtq
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fallstudie. Att ha flera fall (alltså flera arkivinstitutioner) är önskvärt då det går att jämföra fallen för 

att kunna kontrollera skillnader och likheter.15 Dokumentstudierna består av granskning av relevant 

litteratur som angränsar till uppsatsens ämne samt analys av arkivlagen, arkivutredningar och en 

rapport. Syftet med analysen har varit att undersöka om eller hur texterna diskuterar representation 

och inkludering i arkiven samt vilket eventuellt utrymme som ges till arkivinstitutioner att aktivt 

arbete med bredare representation och inkludering.  

 

2.2.2. Intervjuer 

Intervjuerna i uppsatsen är av semi-strukturerad karaktär då jag vill ha en flexibel intervjuprocess 

där respondenten har stor frihet att utforma sina svar och som tillåter följdfrågor och uppföljning.16  

Under intervjuerna har en intervjuguide använts om jag själv utformat med frågor jag velat ha svar 

på. Intervjuguiden var inte tänkt att följas slaviskt utan endast vara ett hjälpmedel under intervjun 

och för att kunna skapa en givande diskussion med informanten. Samma intervjuguide har använts 

för alla arkivinstitutioner men under intervjuerna har vissa frågor justerats för att vara relevanta för 

just den arkivinstitutionen. Såhär i efterhand inser jag att jag borde haft två olika intervjuguider, en 

anpassad för offentliga arkiv och en för enskilda då de skiljer sig åt i både arbetssätt och uppdrag. 

Jag märkte att min intervjuteknik förbättrades och mina frågor utvecklades och blev tydligare ju 

fler interjuver jag gjorde, vilket naturligtvis kan ha påverkat vad som framkom i intervjuerna. Jag 

upplever att alla personer jag intervjuat har varit mycket tillmötesgående och måna om att försöka 

svara så gott de kunnat på mina frågor.  

Jag har intervjuat sex personer verksamma vid sex olika arkivinstitutioner. Av arkiven jag har varit 

i kontakt med har två varit statliga, två kommunala och två enskilda. Av informanterna har två varit 

män och fyra har varit kvinnor. Fem av informanterna är utbildade arkivarier medan en är utbildad 

antikvarie men med 15 års erfarenhet av arkivarbete. Fem intervjuer har skett på informantens 

arbetsplats och en har varit en telefonintervju på grund av geografiskt avstånd. 

Intervjuerna är inspelade för att få en så korrekt återgivning av samtalet som möjligt och har sedan 

transkriberats och analyserats av mig. Intervjuerna har i den mån det har varit möjligt skett på 

informantens arbetsplats. Informanterna är i den här uppsatsen helt anonyma och kommer endast 

hänvisas till med ett nummer. Detta för att det inte är relevant vem eller vilka dom är utan det som 

är relevant är att de är röster från olika arkivinstitutioner. Av samma anledning kommer jag inte 

heller ange vilka arkivinstitutioner jag varit på då jag inte anser det vara relevant utan det enda som 

                                                                 
15 Teorell & Svensson, 2007, 82f. 
16 Bryman, 2011, 415.  
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är av relevans är att jag har pratat med både statliga, kommunala och enskilda arkiv och således har 

fått flera perspektiv från olika delar av arkivsektorn.  

Urvalet av arkivinstitutioner är ämnat att vara så brett som möjligt för att kunna få ett sånt brett 

perspektiv som möjligt. Intervjuerna är inte av den anledningen tänkta att ställas mot varandra utan 

endast för att få röster från olika delar av arkivsektorn.  

Målet med intervjuerna var att undersöka arkivariers attityder och tankar kring att vissa grupper 

inte finns representerade i arkiven, vilka möjligheter de har att arbeta med inkludering och 

representation samt hur begränsade de är av lagstiftning eller annan styrning. Jag ville ha ett sånt 

brett urval som möjligt av arkivinstitutioner för att få så många perspektiv som möjligt. Eftersom 

de olika arkivinstitutionerna har olika uppdrag och resurser är det rimligt att anta att de har olika 

möjligheter och förutsättningar att arbeta aktivt med representation och inkludering.  

Intervjuerna har sedan analyserats genom att det som framkommit har relaterats till tidigare 

forskning, de teoretiska perspektiven samt hur de förhåller sig till varandra. Resultatet av 

intervjuerna har också diskuterats i förhållande till arkivlagen, arkivutredningar och en rapport.  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

3.1. Representation i arkiven 

Diskussionen om representation i arkiven verkar ha funnits i några decennier men har länge haft 

svårt att få fäste, vinna trovärdighet och går i allmänhet relativt långsamt. I artikeln Whose History is 

it Anyway? skriver Ian Johnston om att diskussionen funnits i USA sedan 1970-talet då historikern 

Howard Zinn under ett tal för medlemmarna i Society of American Archivist (SAA) ifrågasatte att 

arkiven var uppbyggda kring de rika och maktfulla i samhället och att arkiven istället borde samla 

in mer material om den ”vanliga människan”. Johnston menar att krav på en bredare representation 

gjorde att det för första gången sågs att arkiv hade en tendens att vara elitistiska och exkluderande. 

Samtidigt har det kanske inte hänt så mycket i praktiken menar Johnston. För att något ska hända 

krävs fler aktiva processer och strategier och att arkiv måste prioritera aktivt insamlande för att 

uppnå en bredare representation.17  

I artikeln 'Many Paths to Partial Truths': Archives, Anthropology, and the Power of Representation skriver 

Elisabeth Kaplan att det har gått långsamt för arkiven att tänka i termer av representation, 

objektivitet och makt. Kaplan hänvisar till det gamla sättet att se på arkivarien, som neutral, 

objektiv, osynlig och passiv. Arkivariens enda roll var att vakta arkivet som levde ett naturligt eget 

liv utan att det påverkades av medvetna val från arkivarien. Kaplan menar att det bara är sedan 80-

talet som några få arkivarier har börjat argumentera för att arkivarien är en medskapare av de 

historiska arkiven och aktiva skapare av framtidens dåtid samt förstår att arkiven är problematiska 

representationer.18 Trots att frågor kring representation och makt har lyfts fram är det många 

arkivarier som fortsätter att arbeta som de alltid har gjort, i tron om att de är objektiva väktare av 

ett naturligt levande historiskt arkiv. Kaplan menar att arkivarier måste bli mer medvetna om sin 

egen roll. Teori ska inte ersättas med praktik utan teorin kan hjälpa att skapa en produktiv dialog 

med praktiken.19  

I artikeln Archives, Memory, and Interfaces with the Past skriver Margaret Hedstrom om att arkivarier 

sitter på den främsta makten över dåtiden genom deras beslut om vad som ska bevaras och vad 

som ska glömmas bort. Ändå bortser många ifrån maktaspekten när de pratar om bedömning och 

urval menar Hedstrom. Även om arkivarien strävar efter att vara neutral och objektiv så kan hen 

inte komma undan från samhället, politiken eller kulturen. Allt detta påverkar arkivarien i urval och 

värdering.20 Hedstrom menar att en måste komma bort från att försöka se arkivarien som neutral, 

opartisk och objektiv och istället genom koncept, verktyg och processer kunna placera arkiven, 

                                                                 
17 Johnston, 2001, 213f.  
18 Kaplan, 2002, 215f.  
19 Kaplan, 2002, 217f. 
20 Hedstrom, 2002, 34ff.  
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arkivarien och arkivinstitutioner i en jämställd dynamisk kontext. De bör inte ignorera 

maktstrukturerna som finns i arkiven eller förneka deras egna makt. Arkivarierna måste bli mer 

medvetna om makt och dela den med varandra, med användarna och med framtida generationer. 

Arkivarier kan hjälpa till genom att lämna mycket bevis på varför ett material blir utvalt och bevarat. 

Då kan användarna avgöra autenticiteten genom att använda verktyg, normer och metoder från sin 

tid. Men detta är endast möjligt om arkivarierna bidrar med den kontextuella informationen om 

värdering och beskrivning som behövs för att kunna göra den bedömningen. På så sätt kan 

arkivarien hjälpa framtida användare att förstå varför vissa arkiv bevarades och andra inte.21  

I artikeln Embracing the Power of Archives skriver Randall C. Jimerson att vi inte kan bortse från att 

arkivarien sätter sina avtryck i materialet. Idealet om arkivariens neutralitet och objektivitet verkar 

hålla i sig hos många arkivarier och Jimerson föreslår att postmodern arkivteori kan förstå de 

maktstrukturer som finns i arkiven. Vad vi bevarar i våra arkiv representerar en komplex 

uppsättning av sociala värderingar. Genom att bevara vissa arkiv och inte andra så påverkar 

arkivarien samhällets kollektiva förståelse av det förflutna, plus vad som ska glömmas bort. 

Utmaningen för arkivarier är att omfamna den makt som finns i arkiven och använda den väl. Först 

måste de överge tron på att kunna vara neutrala. Om arkivarierna inser och accepterar den makt 

de besitter kan de undvika att använda makten hur som helst eller att råka använda den omedvetet.22 

Arkivarien har ett ansvar för alla medborgarna i ett demokratiskt samhälle. Arkiven och arkivarierna 

måste se till att arkiven dokumenterar liven och erfarenheterna för alla grupper i samhället, inte 

bara den politiska, ekonomiska, sociala och intellektuella eliten. Det finns en svårighet i att 

dokumentera grupper som traditionellt har försummats och blivit marginaliserade i arkiven. Vem 

äger deras historia? En anledning till att sådana grupper, som etniska grupper, HBTQ eller kvinnor 

har skapat sina egna arkiv är för att få och behålla kontroll över deras egen dokumentation, hur 

den presenteras och vem som får tillgång till den. Arkivarier måste tjäna alla sektorer i samhället, 

deras mål bör vara att säkerställa arkiv från människor, av människor och för människor. Genom 

att omfamna arkivens makt kan de uppfylla sin roll i samhället.23 

 

3.2. Kulturarv, demokrati och identitet  

Vad är egentligen ett kulturarv? Kulturarv är enligt Nationalencyklopedin: ”idéer och värderingar 

som ingår i en kulturs historia och som fungerar som en gemensam referensram.”24 

Riksantikvarieämbetet definierar kulturarv som: ”alla materiella och immateriella uttryck för 

                                                                 
21 Hedstrom, 2002, 42f.  
22 Jimerson, 2006, 22ff. 
23 Jimerson, 2006, 30ff. 
24 Nationalencyklopedin, kulturarv, Tillgänglig: https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/kulturarv [Hämtad 
2018-04-11] 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/kulturarv


15 
 

mänsklig påverkan – till exempel spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, 

strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper,” samt att det ”(…) innefattar det en 

mångfald av kulturarv.”25 Själva begreppet är alltså väldigt brett och det finns mycket utrymme för 

tolkning för vad och vem som kan innefattas av begreppet. Samtidigt är vad som är kulturarv inte 

något statiskt, det är beroende av de normer och värderingar som utgör vår samtid. I projektet 

Tillämpat kulturarv - Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling skriver 

projektledaren Carolina Jonsson Malm att:  

”Det vi kallar för kulturarv är de företeelser från det förflutna som vi för tillfället väljer 

att bevara och föra vidare – av personliga, sociala, politiska eller ekonomiska skäl. 

Därmed påverkas alltid synen på kulturarv av rådande strukturer och värderingar i 

samhället och är aldrig statiskt utan i ständig förändring.”26  

Vidare skriver Malm att kulturarv har en ”stark identitetsskapande funktion” och att alla 

kulturarvsinstitutioner och de som forskar inom området alla är viktiga medskapare av den 

kollektiva kulturella identiteten.27 Anders Högberg, verksam i samma projekt skriver att kulturarv 

är de processer som skapar våra föreställningar vilket innebär att kulturarv inte är konstant utan ”i 

ständig förändring, beroende på rådande ideologier och samhällsordningar.”28 Lika lite som det 

kollektiva minnet är synonymt med historia (som Cook hävdar) är kulturarv synonymt med historia. 

Vårt kollektiva minne och vårat kulturarv är inte samma sak som vår historia. Det är en del av vår 

historia men inte enbart. Men denna relativt vanliga uppfattningen om kulturarvet som synonymt 

med historia bidrar naturligtvis till den ofta väldigt snäva synen på kulturarv (trots att begreppet i 

sig är väldigt brett för tolkning) som enbart historiska föremål eller miljöer som räknas som 

typiskt ”svenska”, som exempelvis hällristningar, medeltida kyrkor eller fornlämningar.  

Enligt Peter Aronsson i Kulturarv och historiebruk så började det moderna intresset för kulturarvet 

runt 1990, både globalt och i Sverige. Det var en tid av stora förändringar som skapade oro. Sovjet 

föll och kalla kriget tog slut och i Sverige hade pågick en kris med valutan och det skedde en snabb 

process mot ett inträde i EU. Det skapades då ett stort behov av lokal identitetsbearbetning menar 

Aronsson. I en proposition 1988 slogs det fast att kulturmiljövården skulle bevara och levandegöra 

kulturarvet för att bland annat främja den lokala identiteten.29 

                                                                 
25 Riksantikvarieämbetet, Definition av kulturarv och kulturmiljö, Tillgänglig: https://www.raa.se/kulturarv/definition-av-
kulturarv-och-kulturmiljo/ [Hämtad 2018-04-11]  
26 Jonsson Malm, 2017, 3. 
27 Jonsson Malm, 2017, 4.  
28 Högberg, 2017, 5.  
29 Aronsson, 2012, 34. 

https://www.raa.se/kulturarv/definition-av-kulturarv-och-kulturmiljo/
https://www.raa.se/kulturarv/definition-av-kulturarv-och-kulturmiljo/
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De offentliga arkiven är institutioner som vårdar och värnar om kulturarvet vilket är en uppgift 

reglerad i arkivlagen. Kulturarvet är en del av vår identitet och de fyller en viktig demokratiaspekt 

då alla medborgare har rätt att ta del av offentliga handlingar och vårt gemensamma kulturarv. 

Detta påpekar Karin Åström Iko som skriver i artikeln I allmänhetens tjänst? Arkivverket, 

tillgängliggörandet och brukarna att arkiven betraktas som en del av vårt kulturarv och som garanterar 

demokrati samt att arkiven är en förutsättning för att upprätthålla vissa demokratiska funktioner.30 

Också Cathrine Mellander skriver om kopplingen mellan kulturarv och demokrati i artikeln Mot ett 

vidgat kulturarv. Mellander skriver att kulturarvspolitiken de senaste decennierna har haft som 

ambition att ge kulturarvet en tydligare demokratisk förankring och att kulturarvet ses som ett 

grundläggande samhällsvärde som främjar de mänskliga rättigheterna och demokratin. Idén om 

kulturarvet som gemensamt har också varit centralt för att kunna skapa en kollektiv identitet.31 

Mellander menar att ett tydligt mål för kulturpolitiken har varit att bredda synen på historiebruk 

för att få en tydligare demokratiförankring och Mellander pekar på att det i själva begreppet 

kulturarv finns en deterministisk koppling mellan kulturellt arv och kulturell identitet vilket gör att 

begreppet kan verka både inkluderande och exkluderande.32 Vidare föreslår Mellander en 

medvetenhet och en politisk vilja att generera en bredare representation som verktyg för att göra 

det möjligt att fler marginaliserade samhällsgrupper kan inkluderas i den gemensamma 

historiebeskrivning och således i skapandet av det kollektiva minnet.33 

Begreppet kulturarv hör således ihop med både demokrati och identitet, alla tre begreppen kan 

egentligen sägas vara beroende av varandra. Även om kulturarv inte bör ses som synonymt med 

historia så har historien också den en viktig del i det hela. Kulturarvet kan berätta vår historia, kan 

få oss att förstå den bättre genom föremål, byggnader, miljöer, bilder och handlingar. Detta är 

viktigt för demokratin och för att kunna skapa oss en identitet och arkiven fyller här en viktig 

funktion. Att känna identitet är kopplat till att känna sig inkluderad och motsatsen till inkludering 

är exkludering, att inte känna identitet. En viktig förutsättning för att känna identitet är att ha 

förebilder och det förutsätter att vi alla kan hitta förebilder i kulturarvet i arkiven som kan 

representera oss. 

 

3.3. Varför är representation viktigt? 

Varför är det viktigt att olika identiteter finns representerade i arkiven? Är det endast 

en ”principsak” eller spelar representation en större roll? Jonsson Malm påpekar i texten Vägen mot 

                                                                 
30 Åström Iko, 2003, 19ff. 
31 Mellander, 2012, 62.  
32 Mellander, 2012, 63. 
33 Mellander, 2012, 70. 
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en normkritisk och antirasistisk kulturarvspedagogik att det är majoritetssamhällets normer som sätter 

ramarna för alla i samhället eftersom majoriteten har en dominerande ställning. Därför måste en 

rikta in sig på majoriteten istället för det som anses vara avvikande, en måste alltså tänka 

normkritiskt.34 Jonsson Malm talar om att det har gått från att pratas om kulturarv enbart i termer 

av materiella och immateriella objekt från dåtiden till att tala om kulturarv som en process som 

skapas i den samtiden vi lever i och som är omgärdad av makt och intressekonflikter. Ett så kallat 

processorienterat perspektiv på kulturarv medför insikten att kulturarv inte är statiska och 

oföränderliga utan påverkas av våra idéer och tankevärldar. Jonsson Malm menar att 

kulturarvsarbetet måste bli framåtsyftande istället för bakåtblickande där fokus bör ligga på hur vi 

ska forma framtidens samhälle.35 Normkritik menar Jonsson Malm handlar i grunden om 

självrannsakan, att rikta blicken mot sig själv och se sin egen roll i reproducerandet av normer. För 

att kunna driva normkritiskt arbete behövs kunskap.36 Louise Lönnroth skriver i Genus - och 

mångfaldsperspektiv i arkivverksamhet att en kombination av genus- och mångfaldsperspektiv borde 

både berika och utveckla kulturarvsarbetet och den kan genomsyra all arkivverksamhet. Innan 

arbetet påbörjas bör en reflexiv analys göras. Arkiven bör tänka igenom vilka normer det är som 

styr verksamheten och hur personal rekryteras. Det är viktigt att verksamheten är medveten om de 

maktstrukturer som finns och hur de strukturerna påverkar arkiven.37  

I artikeln To be able to imagine otherwise: community archives and the importance of representation av Michelle 

Caswell, Alda Allina Migoni, Noah Geraci och Marika Cifor skriver författarna att representation 

bör se som en fundamental fråga för arkiv eftersom arkivarierna besitter en makt över vad som 

representeras. Genom att se sig själv i arkiven ges en känsla av inkludering och social tillhörighet. 

Men att inte blir representerad inom ABM-sektorn leder till ilska, alienation och ett minskat intresse 

för de kulturella institutionerna. Exkludering och icke-representation har därför negativa 

konsekvenser på människornas känsla av tillhörighet i samhället.38 Enligt författarna finns det tre 

effekter som krävs för att känna representativ tillhörighet som kan existera självständigt eller 

överlappa varandra, ontologisk, epistemologisk och social effekt; jag är här, jag var här, jag hör 

hemma här. Dessa effekter har sin bakgrund i vad författarna kallar ”symbolic annihilation” vilket 

är hur medlemmar av marginaliserade samhällen känner över den frånvaro eller 

missrepresentationen av sina samhällen i arkiven.39 

                                                                 
34 Jonsson Malm, 2016, 2.  
35 Jonsson Malm, 2016, 6.  
36 Jonsson Malm, 2016, 7.  
37 Lönnroth, 2005, 65.  
38 Caswell m.fl. 2017, 14ff. 
39 Caswell m.fl. 2017, 19f.  
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Inkludering och representation är alltså viktigt. Arkiven måste vara medvetna om sin egna roll i 

reproducerandet av normer och hur dessa normer styr arkiversamheten vilket de kan göra med ett 

normkritiskt perspektiv. Genom att vara medveten om normer och maktstrukturer kan de sedan 

påverka sina arbetsprocesser för att förhindra reproduceringen av samma normer. Det finns flera 

risker med exkluderingen och precis som Caswell m.fl. pekar på så leder exkludering till att intresset 

för kulturella institutioner minskar. Det riskerar att bli en ond cirkel som spär på exkluderingen 

istället för att minska den. För om vissa grupper inte känner sig representerade eller inkluderade i 

arkiven så kommer de inte heller att besöka arkiven eller lämna in material till arkiven. Att arkiven 

söker sig till nya målgrupper och försöker få grupper som annars inte besöker arkiven att faktiskt 

komma dit är ett exempel på hur arkiv kan bryta normen om den ”vanliga arkivbesökaren”. Att 

söka sig till nya målgrupper som normbrytande process kommer att diskuteras närmare i avsnitt 

4.1.2.3. En annan sådan normbrytande process som kan hjälpa till att skapa en bredare 

representation och en större bredd på tillgängligt material är digitaliseringen av kulturarvsmaterial.  

 

3.4. Digitalisering av kulturarv som normbrytande process 

En process som kommer verka som ett exempel på en normbrytande process40 i den här uppsatsen 

är digitalisering av kulturarvsmaterial. Andra processer som framkommit i mina intervjuer med 

arkivinstitutionerna kommer att redogöras för i avsnitt 4.1.2.  

Enligt Nationalencyklopedins definition innebär digitalisering att: ”(…) material av skilda slag 

omformas för att kunna bearbetas i dator.”41 Enligt Digisam, samlingssekretariatet för digitalisering 

av kulturarvsmaterial, finns det ett behov av gemensamma lösningar för att alla ska få tillgång till 

ett digitaliserat och användbart kulturarv. Kulturarvet ska vara digitaliserat, tillgängligt och 

användbart för alla.42  

I och med digitaliseringen intåg har nya möjligheter öppnats upp för förvaltare av 

kulturarvsmaterial och två starka drivkrafter som ofta tas upp bakom digitaliseringen av 

kulturarvsmaterial är att bevara och tillgängliggöra. Båda drivkrafterna går hand i hand med 

demokratiaspekten, alla har rätt att ta del av kulturarvet och alla ska också ges den möjligheten. 

Genom att göra kulturarvet digitalt kan det nås av alla, oavsett geografisk plats. Det minskar också 

risken för att känsligt analogt material slits och förstörs.  

                                                                 
40 Med normbrytande process syftar jag på en sådan process i arkivens dagliga arbete som kan hjälpa till att bryta de 
normer som annars råder i arkivens arbetsprocesser. En normbrytande process är således något arkiven gör för att 
aktivt ändra sitt arbetssätt som kan förhindra att samma normer reproduceras. Detta görs med ett normkritiskt 
perspektiv på verksamheten och arbetsprocesserna.  
41 Nationalencyklopedin, Digitalisering, Tillgänglig: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/digitalisering 
[Hämtad 2018-04-10] 
42 Lundqvist, Lars (2018). Digisams nya identitet och varumärke. Digisam. Tillgänglig: http://www.digisam.se/digisams-
nya-identitet-och-varumarke/ [Hämtad 2018-04-23] 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/digitalisering
http://www.digisam.se/digisams-nya-identitet-och-varumarke/
http://www.digisam.se/digisams-nya-identitet-och-varumarke/
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I ‘Everything’ disappears … reflexive design and norm-critical intervention in the digitalization of cultural heritage 

skriver Sara Nyhlén och Katarina Gidlund om hur maktstrukturer påverkar digitalisering. Genom 

en studie med deltagare inom den digitala kulturarvssektorn undersökte de vilka som bidrar till vad 

som blir representationer av kulturarv och vad som sedan händer när dessa representationer blir 

överförda till en digital portal.43 De kom fram till att digitaliseringen kan bryta maktstrukturer men 

det beror på hur digitaliseringen görs, inte bara själva digitaliseringen i sig. För att förhindra att 

normproducerande så behövs det ett normkritiskt ingripande i processen. Om det inte görs något 

så riskerar digitaliseringen av kulturarvet endast stärka de redan existerande maktstrukturerna 

istället för att utmana dem.44 I sin studie lät Nyhlén & Gidlund deltagarna skriva ned vad och vem 

som är inkluderad i det vardagliga arbetet med kulturarv, detta implicerade alltså vilka normer som 

reproducerades. Sedan fick deltagarna identifiera vad och vem som är exkluderad i de vardagliga 

metoderna i syfte att starta en reflekterande process över inkludering och exkludering. Genom att 

sedan ta bort vad och vem som inkluderades fick deltagarna diskutera hur de kan inkludera de 

exkluderade för att identifiera vad och vem som var placerad utanför normen i deras vardagliga 

arbete. Alltså vad skulle behöva förändras i nuvarande arbetsmetoder och processer för att vidga 

representationen?45 Nyhlén & Gidlund menar att för att kunna ge plats åt det som är utanför 

normen så måste man släppa det som är normen. Deltagarna i deras studie visade nämligen på att 

de i sitt vardagliga arbete endast fokuserade på det utanför normen om det fanns tid och resurser, 

vilket det ofta inte fanns.46 Studien visade också att alla deltagarna hade en bred definition på vad 

kulturarv var men trots detta låg deras fokus på vad som befann sig innanför normen. Också när 

det de som inkluderas togs bort för att diskutera de som exkluderades upplevde deltagarna att ”allt” 

försvann.47 Denna studien pekar på något mycket viktigt, nämligen hur vi känner kring normer. 

Normen gör att det är svårt att upptäcka om något saknas då vi uppfattar normen som allt. Om 

arkiven är fyllda med det som tillhör normen så tror vi inte att något saknas, vi känner inte att något 

saknas. Därför är det inte konstigt att arkivsamlingar ofta är väldigt normativa, vi märker inte att 

vissa grupper saknas eftersom enligt normen finns alla där. Om arkiv inte tänker normkritiskt eller 

eftersträvar att göra sina digitaliseringsprocesser (och andra processer) mer inkluderande så 

kommer normerna att fortsätta att reproduceras. Digitaliseringen är som sagt en stor möjlighet att 

tillgängliggöra material för kulturarvsinstitutioner och Louise Lönnroth påpekar detta i artikeln 

                                                                 
43 Nyhlén & Gidlund, 2018, 6.  
44 Nyhlén & Gidlund, 2018, 1.  
45 Nyhlén & Gidlund, 2018, 6. 
46 Nyhlén & Gidlund, 2018, 9. 
47 Nyhlén & Gidlund, 2018, 10f. 
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Genus & digitalisering i våra arkiv då hon skriver att ABM-sektorn genom digitalisering kan möjliggöra 

ett mångsidigt tillgängliggörande av och ge nya perspektiv på det gemensamma kulturarvet.48  

 

3.5. Offentliga vs. Enskilda arkiv 

Offentliga och enskilda arkiv skiljer sig som redan nämnt åt där den största skillnaden är att enskilda 

arkiv inte är reglerade i arkivlagen likt de offentliga arkiven. Till arkiv i den offentliga sektorn räknas 

både statliga och kommunala arkiv. Arkiv från statliga centrala myndigheter finns hos Riksarkivet 

medan lokala och regionala myndigheters arkiv finns i de olika landsarkiven. Riksarkivet och 

landsarkiven är således statliga arkiv. En kommun förvarar sina handlingar i egna arkiv, ett 

stadsarkiv är exempelvis ett kommunalt arkiv.49 Ett enskilt arkiv är exempelvis ett arkiv efter en 

person, släkter, organisationer, föreningar eller stiftelser. Enligt Riksarkivet så rör det sig om arkiv 

och handlingar som bedöms vara av särskilt intresse för forskning och kulturarv. Enskilda arkiv 

kan vara helt enskilda, alltså inte förvarade hos ett offentligt arkiv utan privata aktörer som en 

stiftelse eller förening, men statliga och kommunala arkiv kan också förvara enskilda arkiv. 

Eftersom enskilda arkiv inte går under arkivlagen så är de inte allmänna handlingar även om de 

förvaras hos en offentlig arkivinstitution. Tillgängligheten bestäms av arkivbildaren i samråd med 

arkivmyndigheten.50  

Skillnaderna mellan de olika arkiven gör naturligtvis att det finns olika möjligheter och 

förutsättningar när det pratas om att aktivt arbeta med representation och inkludering. De 

offentliga arkiven är mycket mer styrda i sin arkivbildning än de enskilda arkiven. De offentliga 

arkiven består också mest av vad som bildats i olika myndigheters verksamhet, arkiven bildas 

således redan i verksamheterna och levereras sedan för bevaring till arkivmyndigheten. När det 

talas om representation i arkiv hänvisas det ofta till de enskilda arkiven och frågan är om det ens är 

möjligt att tala i termer av representation och inkludering även i de offentliga arkiven? Arkivlagen 

slår fast att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och att de bland annat ska 

tillgodose forskningens behov och om de offentliga arkivinstitutionerna ska kunna tillgodose 

forskningens behov bör det rimligtvis finnas en bred representation av material i arkiven.  

I rapporten Genus och arkiv av Anna Nordenstam undersöker Nordenstam genusforskningens 

behov av arkiv och har riktat in sig på offentliga arkiv. I rapporten påpekar Nordenstam att det 

finns stora skillnader mellan de offentliga och de enskilda arkiven i organisering och lagstiftning. 

Skillnader i strukturering finns också men det går även att se mellan arkiv inom museer, bibliotek 

                                                                 
48 Lönnroth, 2006, 66.  
49 Riksarkivet, Om statliga arkiv, Tillgänglig: https://riksarkivet.se/om-statliga-arkiv [Hämtad 2018-04-23] 
50 Riksarkivet, Om enskilda arkiv, Tillgänglig: https://riksarkivet.se/om-enskilda-arkiv [Hämtad 2018-04-23] 

https://riksarkivet.se/om-statliga-arkiv
https://riksarkivet.se/om-enskilda-arkiv
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och språk- och folkminnesarkiv. Nordenstam hänvisar till Lönnroth artikel Genus & digitalisering i 

våra arkiv då hon menar att en anledning till varför arkivverksamheten kan se så olika ut beror på 

vilken vetenskapssyn och lagstiftning som styr de olika institutionernas verksamhet.51 Vidare 

kommer Nordenstam fram i sin rapport att de arkiv som används i flest avhandlingar inom 

genusforskningen (under perioden 2000–2007) var Riksarkivet, Stadsarkiven, Landsarkiven och 

Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg. Det arkivmaterial som använts mest kommer alltså från 

kommunala och statliga arkiv.52 Nordenstam räknar upp flera problemområden inom genus och 

arkiv. Det finns svårigheter att hitta i arkiven, kvinnor är dolda, gamla patriarkala principer och nya 

områden. Kvinnor finns dolda både i enskilda och offentliga arkiv och slutsatsen är att många 

arkivförteckningar skulle innehålla mer information och är i behov av komplettering.53 Nordenstam 

pekar på att arkivvärlden styrs av administrativa perspektiv där genus- och mångfaldsfrågor inte tas 

i beaktning. Det är av stor vikt att beakta vilka ämnesord och beskrivningar som används. Vid en 

digitalisering bör det inte bara användas de förteckningar som finns utan komplettera med nya 

ämnesord och nya beskrivningar. På så sätt kan tidigare dolda kvinnor (och även andra grupper) 

lyftas fram ur arkiven och således bli lättare att hitta. Detta är viktigt då:  

”Arkivarbete styrs av lagar och förordningar och praktik som bygger på tradition och 

seglivade föreställningar om kön/genus och sexualitet.”54 

Lönnroth påpekar i Genus- och mångfaldsperspektiv i arkivverksamhet att arkivarier på offentliga 

arkivinstitutioner är noga med att inte försöka styra forskningen där arkivförteckningarna grundar 

sig i över hundra år gamla ordningsprinciper och ett administrativt perspektiv har dominerat. 

Lönnroth hänvisar till propositionen Kulturpolitik från 1996 där regeringen poängterar det ansvar 

som kultursektorn har att belysa köns- och jämställdhetsperspektiv. Hittills har det manliga 

kulturarvet dominerat men det intersektionella perspektivet betonas allt mer. Genom att fler 

perspektiv tillförs till verksamheter så fås det en samhällsbild som i högre grad stämmer överens 

med den verklighet vi idag lever i menar Lönnroth och kan både berika och utveckla 

kulturarvsarbetet. Lönnroth poängterar att även arkivinstitutioner som styrs av arkivlagen kan 

påverka för att bredda perspektiven. De kan påverka myndigheter att försöka strukturera sina arkiv 

så att forskning på alla nivåer och med olika perspektiv ska kunna bedrivas. Det är viktigt ur 

demokratisynpunkt att kulturella skillnader och skillnader mellan könen i effekterna av offentlig 

verksamhet synliggörs.55 

                                                                 
51 Nordenstam, 2008, 9f.  
52 Nordenstam, 2008, 19f. 
53 Nordenstam, 2008, 21ff. 
54 Nordenstam, 2008, 24f.  
55 Lönnroth, 2005, 65ff.  
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De offentliga arkivens strukturering beror på vilken vetenskapssyn och eventuell lagstiftning som 

styr de olika institutionernas verksamhet skriver Lönnroth i Genus & digitalisering i våra arkiv. 

Proveniensprincipen styr och den källkritiska historievetenskapen har länge varit styrande. De 

offentliga arkiven styrs också av arkivlagen. I motsats till offentliga arkivinstitutioner så är museer 

mer benägna att styra arkivbildningen genom att de samlar in och skapar handlingar i 

kunskapsuppbyggande syfte.56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
56 Lönnroth, 2006, 63f.  
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4. Resultat och analys 

4.1. Intervjuer 

Följande kapitel är resultatet av de intervjuer som gjorts med sex stycken arkivarier vid sex olika 

arkivinstitutioner. Samtliga intervjuer presenteras tillsammans och samtidigt men är uppdelade efter 

olika teman för att underlätta läsningen. Analysen är inbakad tillsammans med resultatet där det 

dras paralleller till tidigare forskning och mellan de olika intervjuerna. Resultatet av intervjuerna 

kommer även senare i uppsatsen diskuteras i förhållande till arkivlagen, arkivutredningar och en 

rapport.  

 

4.1.1. Allmänt om kulturarv, representation och inkludering 

Eftersom den här uppsatsen dels undersöker kulturarvsbegreppet så var jag intresserad av att höra 

hur informanterna ställde sig till begreppet och vad de ansåg utgjorde ett kulturarv. Samtliga 

informanter tyckte att det var svårt att säga exakt var ett kulturarv var och vad som inte är ett 

kulturarv. Vissa var mer inne på den definition som Riksantikvarieämbetet ger kulturarv och 

refererade till kulturarv som materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan medan andra 

gav en förklaring som stämde mer överens med den definition Jonsson Malm ger, att kulturarv är 

något vi skapar tillsammans och som inte är statiskt vilket stödjer min tes. Samtliga var dock 

överens om att kulturarv är vad vi idag bestämmer oss för att bevara och föra vidare till kommande 

generationer.  

”På nått sätt handlar det ju om att man kan känna att man är del av nånting lite större 

som har skapats genom historien och fortsätter att skapas nu. Det är ju nånting vi skapar 

tillsammans. Men även om man säger att man skapar det nu så är ju inte det riktigt sant 

för det blir ju inte kulturarv förrän senare, och det är där man kan bestämma vad som 

faktiskt blir kulturarvet. Som arkivarie skulle jag säga att man har ganska stor makt att 

påverka, särskilt om man jobbar med gallrings- och värderingsfrågor. Då har man ju 

jättestort inflytande över vad som faktiskt blir vår historia och vårt kulturarv” 

(Informant 2)  

När jag frågar informanterna om de kan säga vad som inte är ett kulturarv upplever informanterna 

det som en ännu svårare fråga att svara på och samtliga upplever att de inte har något bra svar på 

frågan. Detta anser jag visa tydligt på att kulturarvsbegreppet är ett svårt begrepp där ingen tolkning 

är självklar. En informant anser att begreppet är väldigt beroende av och bundet till vilken sektor 

man kommer ifrån och att definitionerna varierar kraftigt, även inom de olika arkivsektorerna. 

Detta stämmer också bra överens med den uppfattning jag fått från de olika intervjuerna. Trots att 
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alla arbetar inom samma sektor så har jag inte fått enbart en definition av vad kulturarv är och inte 

är utan definitionen och tolkningen har varierat. Men likt de definitionerna jag tagit upp tidigare i 

uppsatsen så liknar informanternas definitioner varandra men ger samtidigt stort utrymme för 

tolkning. Detta stämmer även överens med vad Nyhlén och Gidlund kommer fram till i sin studie, 

att samtliga hade en bred definition på vad kulturarv är men som sedan i sitt vardagliga arbete så 

ligger fokus vad som befinner sig innanför normen.  

Jag upplever det som att på samtliga informanters arbetsplats förs kontinuerliga diskussioner om 

både representation och inkludering och att det finns (i alla fall hos informanterna) en stor 

medvetenhet.  Enligt samtliga informanter förs det på arbetsplatsen diskussioner om vad 

representation är och innebär, hur olika grupper syns i deras material samt att det förs fram tankar 

och idéer om hur arkiven kan få en bredare representation och inkludera fler människor i arkiven. 

Informanterna själva har många tankar kring vad representation och inkludering innebär. Detta 

indikerar att det kanske inte är en avsaknad av medvetenhet hos arkivarierna som utgör det största 

problemet med att arbeta för en bredare representation utan att det grundar sig i något annat.  

När jag frågar vad representation och inkludering innebär säger några informanter att 

representation innebär att alla ska få synas i arkiven och att man ska känna att arkiven är ett rum 

för alla där alla har rätt att vara och ta del av den gemensamma historien. Arkiven spelar en viktig 

roll, både för representationen och för demokratin. Om arkiven ska spegla historien och samhället 

så måste ju representationen vara bred.  

”Det är ju det här att man faktiskt kan lyfta fram grupper som inte alltid syns så mycket 

i historien (…) Och det tror jag få institutioner kan göra på ett bättre sätt än vad vi kan, 

vi har både det historiska materialet och sen jobbar vi så konkret med dom här 

grunderna i demokratin. När vi pratar insyn, offentlighetsprincip och tillgång till 

arkiven, det är ju verkligen grundpelarna i demokratin och där har vi en jätteviktig 

uppgift att fylla i samhället.” (Informant 1)  

Andra informanter anser även att det inte är helt lätt att prata om representation, framförallt av två 

anledningar. En informant upplever svårigheter att tala om representation och inkludering då hen 

jobbar på ett offentligt arkiv och detta är en åsikt som delas av de andra informanterna som jobbar 

vid offentliga arkiv. De offentliga arkivens främsta arbetsuppgift är ju att bevara arkiven som dom 

är och i den proveniens dom kommer ifrån. I första hand tar de in myndighetsarkiv och dom 

arkiven skapas ute i verksamheterna och arkivinstitutionerna är sedan slutstationen där dom sedan 

bevaras. Däremot förvarar alla offentliga arkiv jag varit i kontakt med även enskilda arkiv, och där 

är det större möjlighet att prata om att styra vilken arkivbildare som oftast bevaras. Informant 3 
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pekar också på att representation handlar om så mycket mer än bara vem som syns i arkivet och 

att en får akta sig för att reducera människor till enbart en grupp.  

”Det är ju en jättestor och jättesvår fråga. Representation handlar ju kanske inte bara 

om synlighet och vilka personer utan också hur och på vilket sätt dom personer som är 

representerade använder andra grupper. Man kan exempelvis som same representera 

andra saker också.” (Informant 3) 

Svårigheterna att arbeta med frågor som rör representation och inkludering är något som vi 

återkommer till under intervjuerna med informanterna, och det märks särskilt på de offentliga 

arkivinstitutionerna. En informant pekar på att de inte kan påverka innehållet som finns i arkiven 

men att de kan påverka hur materialet används och presenteras och flera pekar på det faktum att 

arkiven skapas ute i verksamheter och att deras arbetsplatser mer är förvaringsplatser. De står för 

bevarandebiten medan arkiven skapas ute i myndigheternas verksamhet och det gör det naturligtvis 

svårare att göra urval. Eftersom arkiven skapas ute i verksamheterna så behöver verksamheten 

skapa ”rätt” arkiv för att det ska bli ”rätt” i arkiven. Om det blir mer jämställt ute i verksamheterna 

så borde det visa sig i arkiven, en ojämlik verksamhet ger ojämlika arkiv och sådant är svårt att rätta 

till i efterhand. Detta ger en indikation på att problemet med att arbeta med representation inte 

enbart ligger hos arkiven, utan att det är en del av något större.  

Eftersom många av arkiven skapas ute i verksamheterna anser informanterna att de har svårt att 

påverka arkivens innehåll till att bli mer representativa med de har flera förslag på hur det eventuellt 

skulle kunna förändas.  

”Om man ska försöka påverka arkivbildningen så måste man nog kolla på 

gallringsföreskrifter, hur och vad ska myndigheterna gallra. Om man kollar på 60 och 

70-talens arkiv så bevarade man mycket mer informellt material i arbetet på 

myndigheter, som diskussionsprotokoll och utkast och då fanns det en mer mångfald 

skulle man kunna säga, i alla fall rent materiellt. Men idag så kanske man styr mer vad 

man bevarar och inte redan i skapandet, man är väldigt restriktiv. För att kunna påverka 

det kanske man måste titta på hur man vägleder myndigheterna i vad de ska bevara och 

inte.” (Informant 4) 

Att vägleda myndigheter som informant 4 diskuterar liknar det Lönnroth föreslår med att offentliga 

arkiv ska försöka påverka myndigheterna att strukturera sina arkiv på ett sådant sätt så att forskning 

kan bedrivas ur fler perspektiv. Även en annan informant diskuterar sådana möjligheter men tror 

samtidigt att det skulle vara svårt att tillämpa det i verkligheten.  
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Trots att samtliga informanter anser att det är i de enskilda arkiven där det finns störst chans att 

påverka representationen upplever informanterna som jobbar på de offentliga arkiven att de 

enskilda arkiven inte är ett område som prioriteras, och att deras dagliga arbete läggs väldigt lite 

eller inga resurser på de enskilda arkiven, trots att alla arbetsplatser förvarar enskilda arkiv. De 

enskilda arkiven är inte deras huvuduppdrag och kommer därför ofta i skymundan. Detta ligger 

också i linje med Nyhlén och Gidlunds studie där de kom fram till att kulturarvsarbetarna endast 

arbetade med det utanför normen om det fanns tid och resurser, vilket det ofta inte fanns. Det 

finns också en uppfattning att de enskilda arkiven som inte förvaras hos en offentlig myndighet 

behöver få en högre status och mer hjälp att finansiera sin verksamhet.   

”Man borde kanske peka ut dom enskilda arkiven som en tydligare del av kulturarvet. 

Sen skulle man kanske också behöva fundera över hur man stödjer dom här arkiven för 

det är en väldigt underfinansierad verksamhet.” (Informant 4)  

”I Sverige har man ju inte satsat på att betrakta dom enskilda arkiven som ett kulturarv. 

(…) Här har man värjt sig lite för det, antagligen för kostnaderna det skulle innebära. 

Om man tittar på de enskilda institutionerna, det är liksom kaffepengar dom får jämför 

med andra kulturarvssektorer, de lever på marginalen. Man har heller inte pekat ut att 

dom bör tas omhand av dom offentliga institutionerna heller. Det ligger fortfarande på 

de enskilda själv många gånger att se till att det bevaras.” (Informant 6)  

Det är ingen av informanterna som anser att arkiven har en bred representation där alla grupper 

finns inkluderade. Samtliga tvekar inte att svara ja när jag frågar om vissa grupper är osynliga eller 

underrepresenterade och ger exempel på kvinnor, HBTQ-personer, samer, romer, olika 

minoritetsgrupper och personer med olika klassbakgrund. Alla informanter betonar att det dock är 

viktigt att alla ska finnas och synas i arkiven. Detta stärker min förutfattade mening att alla grupper 

inte är rättvist representerade i arkiven och ger ytterligare en indikation på att informanterna är 

medvetna om att det är så samt att det innebär en ojämlikhet.  

”Det är mycket viktigt med identifikation, att man känner att man finns representerad 

och att man har en historia.” (Informant 1)  

En informant pekar särskilt på arkivens roll i att olika grupper finns representerade och att om 

arkiven ska anses vara bärare av kulturarvet så måste ju alla finnas där. För om bara ett fåtal finns 

representerade i arkiven så kommer arkiven fortsätta att vara en del av något exkluderande och det 

är inte hållbart menar en informant. En annan informant pekar på svårigheterna att tillgodose 

besökare och forskares behov när det inte går att hitta vissa grupper i arkiven. 
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”Det är ju jättestor skillnad på exempelvis män och kvinnor i arkiven. Det finns knappt 

några kvinnor alls, men män finns det massor av. Det ser vi ju också när vi ska ta fram 

material, hur svårt det är att hitta något alls om kvinnor, det går liksom inte.” (Informant 

5)  

Ingen av informanterna är heller förvånade över att vissa personer syns mer än andra i arkiven och 

är alla överens om att det handlar om någon slags maktstruktur.  

”Dom som är underrepresenterade i arkiven är ju dom som är och har varit 

underordnade i det offentliga. Dom som har makt att avsätta spår i arkiven är ju dom 

som har haft makt i samhället, om man tittar generellt.” (Informant 4)  

Det finns en förklaring till varför många grupper är osynliga eller underrepresenterade i arkiven, 

det är ju så historien har sett ut menar informanterna. En informant pekar också på hur den sociala 

statusen länge har varit en avgörande roll hur och om du hamnar i arkivet. Enskilda arkiv utgörs 

ofta av män från de högre klasserna som genom sin viktiga samhällsroll har ansetts betydelsefulla 

att bevara medan i de offentliga arkiven finns mycket material av socialt utsatta människor som 

exempelvis prostituerade eller småkriminella som har blivit kartlagda på olika vis och därför finns 

i arkiven. En helt vanlig skötsam bonde har inte efterlämnat något och finns då inte heller i de 

offentliga arkiven ger informanten som ett exempel. Detta är i enlighet med den önskan Zinn 

uttryckte redan på 70-talet, att arkiven bör innehålla mer av ”den vanliga människan.”  

”Gemene man finns inte i arkiven och är kanske dom mest osynliga på ett sätt. De är 

dom som gjort avtryck på något sätt som syns. Antingen genom sin höga position i 

samhället eller genom sin låga position i samhället.” (Informant 6) 

Samtidigt som alla informanter ställer sig kritiska till att så många grupper osynliggörs i arkiven och 

är väldigt positiva till att arbeta mer inkluderande så anser samtliga att det inte enbart finns positiva 

aspekter med att lyfta fram olika grupper i arkiven. Ibland kan syftet att synliggöra 

underrepresenterade grupper slå över och blir mer utpekande än upplyftande berättar flera 

informanter. Det finns en risk att det blir ett ännu mer tydligt ”vi och dom”-tänk. Informant 4 

berättar om en särskild händelse under ett år då det skulle hyllas och lyftas fram minoriteter. 

Ambitionen var då att arkiven skulle lyfta fram minoriteterna ur arkiven som något upplyftande 

och positivt men istället blev det att man kategoriserade människor som något annat än övriga 

människor menar Informant 4.  

”Det blev liksom ”här har vi samer i arkivet, det är ju bra” och så pratar vi om det i ett 

år som att det är något annat än det andra i arkivet, och det är det ju inte. De är ju 
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medborgare som alla andra. Och det är ju bra att vilja lyfta minoriteter och att de finns 

i arkiven men ibland kan det bli lite utpekande.” (Informant 4)  

Samtidigt som det kan vara utpekande att lyfta fram grupper i arkiven som något annat än 

det ”vanliga” och ”normala” är det också viktigt att inte låtsas om som att det inte är en olikhet 

menar Informant 3. Vi kan inte låtsas om att vi inte har gjort skillnad på människor, för det har vi, 

och gör fortfarande. Arkiven bör lyfta fram att exempelvis av 1000 hyllmeter så består en hyllmeter 

av en annan grupp som vi tyckt varit avvikande och exotisk menar informanten. 

”Den skillnaden ska vi ju synliggöra för om vi bara lyfter fram ”det här fantastiska 

arkivmaterialet har vi” och får det att låta som att vi alltid har varit så jämlika och fina i 

vår insamlingspolicy då missgynnar det ju synliggörandet av olikhet.” (Informant 3)  

Detta anser jag visa på att det är svårt för arkiven att lyfta upp grupper i arkiven, då det lätt kan bli 

utpekande och exploaterande istället för upplyftande och hyllande. För precis som Informant 4 

säger, så är samer medborgare som alla andra. Samtidigt har samer länge inte setts som medborgare 

som alla andra utan de har och är fortfarande en marginaliserad folkgrupp och precis som 

Informant 3 säger så har vi länge gjort skillnad på människor och gör fortfarande till viss del.  

En annan problematik som finns med att lyfta fram olika grupper i arkiven är att arkiven förvaltar 

mycket material om hur vi förr såg på vissa grupper och minoriteter. Detta kan motverka det goda 

syftet arkiven har. De vill väl och lyfta fram och bekräfta olika grupper ur arkiven men så har de 

enbart (eller i alla fall till stor del) enbart material som beskriver hur samhället systematiskt under 

lång tid behandlat dessa grupper illa. En informant menar att en kan ha som syfte att lyfta fram 

romer i arkiven så kan det bli så att den bild som lyfts fram är en väldigt tråkig beskrivning 

av ”zigenare” då det är den bild som länge funnits av romer i Sverige. Och bara genom sin handling 

att lyfta fram romer ur arkiven så tror en att det lyfter minoriteter utan en tanke på vad det här 

materialet faktiskt säger. Då är det viktigt att kontextualisera den handlingen och försöka förstå vad 

den säger om just den tiden. Samtidigt är det lätt att bli värderande mot det förflutna men istället 

för att bli det måste en försöka förstå och acceptera den kontexten om var dom här handlingarna 

uppkom. Informanten menar också att det har funnits idéer om att rensa i arkiven, att rensa bort 

kränkande material, men det innebär också att sudda ut det förflutna menar hen.  

Jag får känslan av att det inte finns ett rätt eller ett fel svar. Det finns ofta väldigt lite material om 

olika marginaliserade grupper i arkiven och när det väl kommer fram så är det ofta kränkande 

material som vittnar om den förlegade människosyn som länge varit rådande. Hur ska arkiven 

egentligen ställa sig till det? En informant menar att det är en svår balansgång när utsatta grupper 

ska lyftas fram. 
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”Om man lyfter fram material om utsatta personer måste man göra det med respekt. 

Man kan inte göra det enkelt utan att problematisera det. Vi kan inte förenkla eller 

försköna det för det blir som ett förlöjligande av deras utsatthet.” (Informant 6) 

Även om arkiven innehåller mycket material som kan anses kränkande och som på många sätt 

speglar en hemsk människosyn är det viktigt att inte försöka ”städa upp” i arkiven anser 

informanterna. För även om arkiven har en dålig representation med kränkande material så är 

arkiven ändå en spegling av hur historien har sett ut. De med mest makt, oftast heterosexuella vita 

män från medelklassen har tagit mest plats på bekostnad av alla andra. De utan makt har inte fått 

ta plats, blivit systematiskt kränkta och undanskuffade och detta visar sig också i arkiven. Likt det 

som diskuterades tidigare, att ojämlika verksamheter ger ojämlika arkiv, så ger ojämlika samhällen 

ojämlika arkiv. 

”Vi ska inte ändra historieskrivningen. För arkiven ska spegla det samhälle som dom 

vuxit fram i så vi ska inte låtsas att förr i tiden var kvinnor lika representerade som män 

i alla institutioner, i allt maktutövande och i allting. Vi lever i ett patriarkat och det ska 

synas i arkiven också. Vissa grupper har alltid varit underordnade, romer och samer har 

varit underordnade den vita majoritetsbefolkningen och det ska också synas. Så vi ska 

absolut inte försöka städa utan det är självklart att det ska synas. Däremot är det viktigt 

att vi i samtiden speglar, att vi samlar in det som faktiskt speglar förändringen.” 

(Informant 3)  

Som nämnt tidigare så är det lätt att bli värderande mot det förflutna och att i sin välvilja att ta 

avstånd från dåtidens värderingar och åsikter vill låtsas som att det inte hänt. Det är lätt att skämmas 

för den kränkande historia som finns av olika grupper i arkiven. En informant menar att det funnits 

mycket diskussioner till sådant som hänt i historien och att vi borde skämmas för det och ger 

exempel på det rasbiologiska institutet.57 Samtidigt har det ju hänt, det är oundvikligen en del av 

vår historia. Anledningen till att ett rasbiologiskt institut kunde finnas var ju för att idéerna 

om ”rashygien” fanns på många ställen och det sågs som legitim vetenskap. Med moderna ögon 

ser vi ju naturligtvis att det var hemskt, särskilt med facit i hand om hur tankarna kring ras och 

rashygien dödade miljontals under andra världskriget. Men då sågs det inte som problematiskt på 

samma sätt som det gör idag och det är viktigt att inte glömma bort det menar Informant 4.   

”Och då måste man kunna förvalta det kulturarvet för kulturarvet är också dom misstag 

som en stat har gjort.” (Informant 4)  

                                                                 
57 Statligt institut för rasbiologi grundat 1922 som bedrev rasforskning då man ansåg att den fysiska svenskheten 
behövde inventeras och detta gjordes genom att åka runt i Sverige och mäta bland annat huvudformen på olika 
människor. Mycket ”forskning” gick ut på att koppla ihop människors utseende med ras och karaktärsdrag.  
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Av alla de arkivinstitutioner jag samtalat med så är det bara de enskilda arkiven som sysslar med 

aktiv insamling men även hos de enskilda arkiven så är insamlandet relativt passivt. De tar mest 

emot material och även där är de väldigt restriktiva med vad de tar in. De offentliga arkiven förvaltar 

även enskilda arkiv men de gör inget aktivt insamlande. De offentliga arkiven tar också emot 

material från privatpersoner men är också de väldigt restriktiva i vad de tar in. Alla informanter 

ställer sig dock positiva till att samla in material och tycker inte att det är negativt att påverka 

arkivens innehåll. En informant pekar på hur arkiven kan hantera det faktum att de inte kan ändra 

det redan existerande materialet: 

”Man kan ta lärdom av luckorna som finns i arkivet. Vi kan rätta till luckor för framtiden 

men vi kan inte göra det bakåt.” (Informant 6) 

En informant menar att en passiv hållning gör att man tappar mycket material som arkiven kanske 

egentligen hade velat ha. En annan informant verksam vid ett enskilt arkiv som sysslar med aktiv 

insamling menar det kan vara svårt att får en bred representation även med ett aktivt insamlande 

eftersom det är svårt att ha alla perspektiven med sig.  

”För vi är också tjänstemän, vi är alla akademiskt utbildade och det finns en 

överhängande risk att vi får ett snett klassperspektiv. Många har ju en klassmedvetenhet 

men risken finns alltid att man överhuvudtaget inte ser det som inte finns i vårat 

blickfång.” (Informant 3)  

Att arkivarien kan vara helt objektiv tror ingen av informanterna på. De menar att många kan nog 

tro att dom är objektiva men de flesta beslut grundar sig i det man själv tycker är viktigt. Men det 

viktigaste med det är att vara medveten om att en inte är objektiv. En informant menar att det inte 

är möjligt att vara objektiv i något sammanhang alls men att det är väldigt viktigt att man är 

medveten att man gör sin tolkning utifrån den position man har i samhället. Detta är intressant då 

samtliga verkar acceptera att de har ett eget deltagande i den historiska processen och att de 

omedvetet eller medvetet applicerar sina egna värderingar i sitt arbete, vilket är i enlighet med Cook 

den postmoderna arkivteorin. Detta stämmer också bra överens med kriterierna för normkritik 

samt vad Nyhlén och Gidlund diskuterar. Ett första viktigt steg i att tänka normkritiskt är just att 

själv vara medveten om att en viss norm existerar och hur en själv bekräftar den. Först när 

medvetenheten finns kan går det att arbeta aktivt för att bryta den. 

 

4.1.2. Normkritiska/normbrytande processer 

I samtalen med informanterna upplevde jag att det fanns en stor medvetenhet och vilja att försöka 

arbeta mer inkluderande och få en bredare representation i arkiven. Många känner sig begränsade 
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av styrningen och arkivens uppdrag eftersom de inte kan påverka innehållet i de offentliga arkiven 

i någon stor utsträckning och de enskilda arkiven som offentliga arkiv bevarar ofta bortprioriteras. 

Jag kunde ändå identifiera att de arbetade med ett antal processer som skulle kunna sägas vara 

normbrytande eller normkritiska. För att en process ska anses vara normbrytande/normkritisk så 

måste den, likt det Nyhlén och Gidlund tar upp, bryta normer istället för att reproducera dem. En 

normbrytande eller en normkritisk process syftar till att synliggöra de maktstrukturer som gör att 

vissa grupper diskrimineras. Precis som Cook hävdar, så är arkiven ett ställe där starka 

maktstrukturer råder, där de med makt legitimeras och de utan makt marginaliseras och där 

arkivarien genom sitt arbete besitter makt vilken grupp som får synas och inte.  

Gemensamt för de offentliga arkiven var att de arbetade med det material dom hade istället för att 

försöka påverka det material som finns i arkiven. Detta berodde framförallt på två saker. Dels är 

materialet som redan finns i arkiven svårare att påverka på grund av lagstiftningen men också dels 

för att ingen av arkiven arbetade med att aktivt samla in material till de enskilda arkiven som de 

förvarade. 

Jag kunde identifiera ett antal processer som arkiven arbetade med som kan anses som 

normbrytande eller normkritiska. Informanterna själva kallade inte dessa processer för 

normbrytande eller normkritiska utan dessa processer är baserade på de exempel som 

informanterna gav när jag frågade hur och om de på något sätt arbetade med att få en bredare 

representation och/eller inkludera fler grupper i arkiven.  

Dessa processer var: 

➢ Arkivpedagogik  

➢ Programverksamhet 

➢ Söka sig till nya målgrupper 

➢ Gör informationen sökbar 

➢ Aktivt insamlande 

Många av de här processerna går ofta hand i hand, är beroende av varandra och/eller resultat av 

varandra. Anledningen till att jag listar dom på detta vis är för att det är på det sättet informanterna 

gav exempel på hur de försöker arbeta mer inkluderande och få en bredare representation. 

Eftersom informanterna själva inte kallade dessa processer för normbrytande eller normkritiska så 

kommer jag analysera närmare under varje process om och varför det dessa processer skulle kunna 

ses som normbrytande/normkritiska.  

Enligt Nyhlén och Gidlund så kan en process (som i deras fall digitalisering) bryta maktstrukturer. 

Men detta beror på hur digitaliseringen görs och inte bara att den görs. Digitaliseringen som process 
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är inte i sig normbrytande utan för att processen ska kunna bryta normer så behövs ett normkritiskt 

ingripande i processen. Det borde även vara gällande för dessa processer. Det är alltså inte 

processerna i sig som är normbrytande utan de måste även göras normkritiskt. Arkivpedagogik är 

exempelvis inte automatiskt normbrytande utan arkiven måste i så fall utmana normen om 

den ”vanliga” arkivbesökaren och det ”vanliga” sättet att använda ett arkiv på.  

Jag hade hoppats på att informanterna jag intervjuade skulle ha arbetat med digitalisering på sin 

arbetsplats för att kunna dra paralleller till Nyhlén och Gidlunds studie men endast två hade 

digitalisering som en del av sina arbetsuppgifter. Däremot skedde det digitaliseringsarbete på 

samtliga arkiv, dock var ingen annan av informanterna direkt involverade i processen. Den ena 

informanten som arbetade med digitalisering var verksam på ett offentligt arkiv och berättade att 

arkivet fått mycket pengar för att digitalisera men att de inte har haft några tydliga urvalskriterier 

för vad som skulle digitaliseras först och att de ännu inte lyckats få igång prioriteringsarbetet.  

”Det finns en lista med material som är önskvärt om det skulle digitaliseras men vi har 

inte någon riktigt bra metod för att avgöra vilket vi faktiskt ska ta först. Sen har vi haft 

hyfsat mycket pengar så vi har kunnat göra rätt mycket ändå men vårt problem har 

snarare varit att när det väl är digitaliserat så har vi inte haft resurser att se till att det blir 

användbart. (…) För det är ju inte förrän den kommer ut som den får ett värde 

egentligen.” (Informant 2)  

Arkivet som Informant 2 arbetar på har således ingen tydlig prioriteringslista för vad som ska 

digitaliseras och det kan nog antas att de normer som redan finns i arkivet reproduceras i 

digitaliseringen då det inte finns genomtänka urvalsriktlinjer. Informant 2 menar också att 

huvudsyftet för att de digitaliserar är för att materialet ska kunna användas men också för att en del 

material är skört och kan ta skada av att plockas fram. 

Den andra informanten var verksam vid ett enskilt arkiv och berättade att de arbetar med 

digitalisering för att materialet ska bli tillgängligt och sökbart. De har en digitaliseringsplan där 

arkivets fotografi är prioriterade då dessa är mest efterfrågade. Informanten berättar att avsaknaden 

av resurser är ett ständigt problem för det enskilda arkivet.  

”Vi har inte haft möjlighet att digitalisera så mycket heller tyvärr. Folk säger ofta ”det 

är bara att digitalisera”, men det gör ju inte sig självt, det krävs ju både pengar och 

personal, vi har inget av det. Det krävs dessutom kompetent personal med kunskaper i 

digitalisering, och det har inte vi. Utan det blir det ju inte bra. Ett digitalt arkiv kräver 

ju dessutom underhåll.” (Informant 5)  
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På ett annat arkiv grundar sig också urvalet till digitaliseringen i det material som är mest eftersökt, 

som flest frågar efter eller det som har störst intresse hos en bred allmänhet. En annan aspekt som 

tas hänsyn till är om materialet är skört och man digitaliserar för att skydda materialet men 

fortfarande ha det tillgängligt. Att urvalet för digitaliseringen grundar sig i att göra material 

tillgängligt för en bred allmänhet och för att skydda skört material återkommer. Jag ser samma 

tendenser till digitaliseringen hos de andra arkiven vilket också går hand i hand med Digisams vision 

som nämndes tidigare, att kulturarvet ska vara digitaliserat, tillgängligt och användbart.  

 

4.1.2.1. Arkivpedagogik  

En av de offentliga arkivinstitutionerna jag var i kontakt med satsar mycket på sin arkivpedagogiska 

verksamhet. Informanten jag intervjuar har läst flera kurser i arkivpedagogik och det är tydligt att 

hen har ett stort engagemang för verksamheten. Även andra informanter nämner arkivpedagogisk 

verksamhet som något som förekommer på deras arbetsplatser.  

Informanten vars arbetsplats har satsats stort på arkivpedagogisk verksamhet anordnar workshops 

på arkivet där de låter grupper arbeta aktivt med material som finns i arkiven. De tar emot mycket 

gymnasieelever men något som särskiljer arkivet från andra är att de också jobbar med 

förskoleklasser och SFI58-grupper.  

Informanten pekar på att den utåtriktade verksamheten är ett sätt att jobba med det material som 

finns i arkiven och för att kunna inkludera de nya grupperna, som SFI-studenterna, så måste de 

hitta gemensamma nämnare som kopplar ihop dem. Finns det något i arkivet som gör att även en 

SFI-student kan känna sig inkluderad och känna igen sig i? Informanten säger att genom att aktivt 

arbeta med så pass många olika målgrupper vill att de ska känna sig berörda och identifiera sig med 

människorna i arkivet. De ska komma in i arkiven och tänka ”det här kunde varit jag”. Informanten 

pekar på hur viktigt hen tycker att det är med arkivpedagogisk verksamhet och att arkiven måste 

förnya sig för att hänga med i tiden.  

”Jag har vetat från början att det är det utåtriktade arbetet jag vill jobba med och det 

har skett en jätteförändring. Förut var det knappt nån som förstod vad man menade 

när man sa att vi måste jobba mer med arkivpedagogik, källkritik ute på skolorna eller 

såna saker. Idag är det ju något allt fler arkiv ägnar sig åt. Vi måste förändras med tiden 

och vara angelägen i ett informationssamhälle och det är vi ju på det här sättet.” 

(Informant 1)  

                                                                 
58 Svenska för invandrare  
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Informanten upplever också att det har skett en förändring även utifrån, att fler hör av sig och är 

intresserade att komma och besöka arkiven och det måste arkiven nappa på för att kunna följa med 

i utvecklingen. Informanten menar att det finns starka traditioner att arkiv endast ska fokusera på 

att förvalta arkiv men eftersom vi lever i ett informations- och kunskapssamhälle så måste de inse 

att arkiven måste anpassa sig till dagens samhälle och vara angelägna för dagens medborgare och 

arkivpedagogisk verksamhet är ett sätt att vara det. Informanten anser också att utåtriktad 

verksamhet är ett enkelt och bra sätt för arkiv som vill börja bredda sin representation och inkludera 

fler grupper. Det är genom den utåtriktade verksamheten arkiven får kontakt med folk och skapa 

uppmärksamhet kring arkiven.   

En arkivpedagogisk verksamhet skulle kunna ses som en normbrytande process, särskilt om 

arkiven vågar ta den ett steg längre och börjar bjuda in andra grupper än elever från högstadiet och 

gymnasiet. Genom att få in nya grupper i arkiven kan ju vara att bryta normen om hur arkiven ”bör” 

användas. Att dessutom ta in små barn redan i 5-årsåldern och SFI-elever i arkiven kan sägas bryta 

normen om den ”vanliga” arkivbesökaren. Då är det naturligtvis viktigt att arkiven anpassar 

verksamheten efter vilken grupp det är som ska besöka arkiven. Att ha samma workshop med 

gymnasieelever som med förskoleklasser är antagligen inte givande utan arkiven måste vara öppna 

för att börja använda arkiven och arkivmaterialet på andra sätt än vad de tidigare varit van vid.  

 

4.1.2.2. Programverksamhet 

En annan utåtriktad verksamhet som kom på tal var programverksamhet. Två av de intervjuade 

arkiven hade särskilt satsat på sin programverksamhet. Informanten på den ena arkivinstitutionen 

pekade på att de villa sänka trösklarna för vem som kommer till arkiven. De vill att fler ska våga 

komma till arkiven och ställa vilka frågor som helst. Det har dom gjort bland annat genom att 

utveckla sin programverksamhet och anordna föreläsningar. De har ansträngt sig för att ha 

föreläsningar som kan nå ut och intressera flera olika grupper än de grupper som vanligtvis söker 

sig till arkivet. Ambitionen har också varit att föreläsningarna ska vara enkla att gå på och lätta att 

ta till sig. Genom att satsa på den utåtriktade verksamheten så har de besöksantalet ökat kraftigt 

menar informanten.  

Den andra informanten pekar på att de på hens arkiv jobbar mycket för att alla ska känna sig 

välkomna och försöker anpassa visningarna efter olika besökare. Det är enligt informanten viktigt 

att bjuda in till arkiven och förklara eftersom arkiven är svårtillgängligare och inte alltid är så lätta 

att förstå. Informanten menar också att det ofta är en hög tröskel till arkiv och att det är viktigt att 

försöka sänka den så mycket de bara kan. Att få in fler och nya personer i arkiven skapar nya samtal 
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och diskussioner vilket är givande även för arkiven menar informanten. Hen uppskattar att ca en 

tredjedel av deras besökare inte är där för att forska och dom måste de också värna om.  

En programverksamhet bestående av föreläsningar där arkiven försöker ha en bredd i ämnena 

skulle även den kunna ses som en normbrytande process då arkiven väljer att använda sitt material 

och göra nånting med det, göra en historia av det, som inte innebär att besökaren själv måste 

komma till arkivet och själv leta fram material. Det är återigen att arkiven vågar använda sitt material 

på ett nytt sätt och göra nånting annat än den traditionella arkivverksamheten. Det kräver dock att 

arkiven i sin programverksamhet fokuserar på andra grupper än normen och/eller problematiserar 

vem och vad som finns i arkiven för att programverksamheten ska kunna ses som normkritisk. 

Programverksamheten bör därför vara ganska genomtänkt för att kunna klassas som 

normbrytande.  

 

4.1.2.3. Söka sig till nya målgrupper 

Både arkivpedagogisk verksamhet och programverksamhet syftar till öppna upp arkiven och söka 

sig till fler målgrupper. Nya målgrupper är således ett resultat av arkivpedagogik och 

programverksamhet. En informant pekar på att arkivens dilemma är och har varit att folk inte vet 

om att dom finns. Genom att nå ut till fler grupper som de inte når annars kan de bli mer kända 

och arkiven kan bli en mer självklar plats att gå till för alla, likt ett bibliotek eller ett museum.  

Att få in nya målgrupper är viktigt menar en Informant men hen upplever att många arkiv ställer 

sig skeptiska till att få in nya grupper och syftar särskilt på deras beslut att börja arbeta med 

förskoleklasser.  

”Det finns en syn på arkiv att det är en hög tröskel, att det mest är till för forskare men 

det är ett sätt att vända på tankarna för vad ett arkiv är, vad är det för plats, vad har vi 

för funktion i samhället?” (Informant 1)  

Men ju synligare arkiven blir, desto fler hittar dit och då kan både representationen och 

inkluderingen öka menar en informant. För om arkiven inte syns är det ingen som förstår varför 

arkiven är viktiga och då kommer det fortsätta vara en hög tröskel för att komma till arkiven. En 

annan informant tror också att arkiven måste börja öppnas upp mer för att kunna bli mer 

inkluderande och få en bredare representation. De måste börja få in fler än de besöksgrupper som 

redan finns och börja använda arkiven på ett annat sätt.  

Att få in nya målgrupper i arkiven anser jag bör ses som en normbrytande process. Det finns en 

stark norm kring vilka som kommer till arkivet, och vad man gör i arkivet, det anser flera av 

informanterna. Därför är det av stor vikt för inkluderingen och representationen att andra grupper 
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än de traditionella grupperna kommer till arkivet. Andra grupper måste vilja komma, och där har 

arkiven ett ansvar att göra det intressant för fler.  

 

4.1.2.4. Göra information sökbar 

Även om material om olika grupper finns i arkiven så spelar det ingen roll om materialet ändå inte 

går att hitta. En informant vittnar särskilt om att arkivförteckningarna som finns på webben och i 

deras databaser ofta är väldigt gammal och i behov av komplettering eftersom de inte arbetat aktivt 

med det. Nu satsar dom mer på webben, med att beskriva materialet och hur det ska användas. 

Informanten menar att det är lätt att fastna i ett ”gammalt” arkivtänk och tänka att proveniens är 

det viktigaste men för användarna av arkiven, de som söker information är det oftast något annat 

dom vill ha menar informanten. Genom att uppdatera och komplettera arkivförteckningarna kan 

det bli lättare att hitta exempelvis kvinnor som ofta ligger gömda i sina mäns arkiv.  

En annan informant anser att arkiv generellt sätt är dåliga på att skriva arkivförteckningar som är 

inkluderande. När förteckningarna skrivs så fokuseras det på vissa saker och inte helheten menar 

informanten. Likadant anser hen att det är när material tillgängliggörs för att det ska bli läsbart, då 

måste en vara medveten om att det ska göras en sån bred beskrivning som möjligt. Är det 

exempelvis en bild på ett slott så fokuseras det ofta på slottet och de som bodde där och väldigt 

sällan på de som arbetade där. Svårigheten tycker informanten är när de får arkivleveranser från de 

myndigheter vars arkiv de förvaltar. Där följer arkivförteckningarna med och eftersom arkivet är 

styrda under lagstiftningen hur de ska göra så kan de inte styra arkivförteckningen. Återigen 

indikerar detta på att informanterna upplever lagstiftningen som ett problem att arbeta med 

inkluderingen och representation. 

Detta påpekar också Nordenstam i rapporten som tas upp tidigare i uppsatsen. Nordenstam pekar 

på vikten av att komplettera arkivförteckningar för att lättare kunna hitta kvinnor i arkiven. De 

finns ofta i arkiven, men går inte att hitta för att de exempelvis är gömda i sina makars arkiv. Detta 

får jag också bekräftat av flera informanter som menar att många arkivförteckningar är i behov av 

uppdatering och ett bredare perspektiv. Detta gäller då inte enbart kvinnor utan också andra 

grupper. Att uppgradera och bredda perspektiven med syftet att lättare kunna hitta marginaliserade 

och annars gömda grupper är därför ett bra exempel på en normbrytande process.  

 

4.1.2.5. Aktivt insamlande 

Att aktivt samla in material för att fylla luckor i arkiven och på så sätt få en bredare representation 

ställer sig samtliga informanter positivt till. Det är dock enbart i de enskilda arkiven detta är möjligt 

att påverka då de andra arkiven är styrda av lagstiftning vilket gör att innehållet är svårpåverkat. 
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Trots detta är det ingen av de offentliga arkiven som sysslar med aktivt insamlande, då de enskilda 

arkiven ofta prioriteras bort i deras dagliga arbete.  

”Grejen är att enskilda arkiv inte är vårt huvuduppdrag, det är verkligen inte det.” 

(Informant 2)  

Men även om arkiven skulle syssla med aktiv insamling är det flera informanter som upplever att 

det finns svårigheter även där och inte är någon garanti för att få en bredare representation. En 

informant ger ett exempel på föreningsarkiv som länge har varit ett relativt enkla att samla in. De 

har varit lätta att arkivera då det alltid funnits protokoll och räkenskaper. Men idag ser 

föreningslivet inte ut som det gjorde förr och unga människor engagerar sig inte på samma sätt. 

Men de organiserar sig fortfarande i allra högsta grad, men mycket av den organiseringen sker ofta 

digitalt och det blir en ny utmaning för arkiven för hur sådant ska fångas in. 

Även de enskilda arkiven vittnar om att det är svårt att ha en bred representation i arkiven, trots 

att de har en annan möjlighet att aktivt samlar in material. Men de två enskilda arkiven jag har talat 

med samlar inte aktivt in material i någon hög grad. En informant pekar på att det är svårt att alltid 

ha ett helt vidgat perspektiv och faktiskt se vad som saknas. De är väldigt restriktiva i både vad de 

samlar in och vad de tar emot, och försöker ha som krav att materialet ska ligga i linje med deras 

verksamhet och komplettera arkivet på något sätt. Men även om de samlar in material så är det inte 

säkert att de faktiskt får in det material som saknas. Informanten menar också att det är svårt att 

ha alla perspektiv med sig när de ska samla in material, det finns alltid en risk att de missar något. 

Precis som Nyhlén och Gidlund påpekar så är det svårt att upptäcka det som finns utanför normen, 

det är helt enkelt svårt att se vad som saknas och uppfattar således inte att något saknas.  

Den andra informanten pekar på att de vill samla in material aktivt, men att de inte har resurser till 

det. Hela deras verksamhet lider av kronisk resursbrist vilket gör att det är svårt att hinna med alla 

sorters arbete och därför kommer aktivt insamlande långt ned på prioriteringslistan. Samtidigt 

pekar informanten på hur viktigt det är att få in fler i arkiven och att dom verkligen skulle behöva 

samla in aktivt och komplettera arkivsamlingarna, men resurserna finns helt enkelt inte. Att enskilda 

arkiv ofta är underfinansierade, både med pengar och personal är tyvärr något fler informanter 

vittnar om. Trots att det är i de enskilda arkiven det finns störst möjlighet att påverka innehållet till 

att bli mer representativt så finns istället inte resurserna.  

En annan informant som nu arbetar på ett offentligt arkiv har tidigare arbetat på ett föreningsarkiv 

där hen jobbade med just aktivt insamlande. Informanten upplevde dock att det ofta var svårt att 

få in material till arkiven, särskilt från de underrepresenterade grupperna. Föreningsarkivet hen 
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jobbade på skulle samla in material från invandrarföreningar, men dessa föreningar var motvilliga 

till att lämna ifrån sig sitt material.  

”Kommer du från ett land där du inte har ett förtroende för staten så känns det 

främmande att lämna in till en organisation. Det kan ju även gälla andra grupper.” 

(Informant 1)  

Med tanke på hur samhället länge behandlat och kränkt vissa grupper och med tanke på mängden 

av kränkande bevis som finns av den behandlingen i arkiven är det kanske inte så konstigt att dessa 

grupper inte vill lämna in material till arkiv där de inte har någon kontroll av hur materialet används. 

Arkivbildaren har naturligtvis rätt att sätta upp regler för hur och om materialet får användas, men 

faktum är att de flesta arkiv jag talat med inte vill ha material med sådana restriktioner. De vill 

enbart ha material som innebär fri användning. En annan risk är att grupper som länge varit 

marginaliserade i samhället och underrepresenterade i arkiven tappar intresset för 

kulturarvsinstitutioner likt det Caswell m.fl. kallar för ”symbolic annhilation”. Ett minskat intresse, 

alienation och ilska kommer inte öka chanserna för att dessa grupper ska söka sig till arkiv och dela 

med sig av sitt material.  

Båda informanterna vid de enskilda arkiven påpekar också hur beroende många enskilda arkiv är 

att folk skänker och lämnar in material till arkiven då en sådan passiv insamling är det närmsta de 

ofta kommer en aktiv insamling. Dock så är det ofta en viss grupp som har en större benägenhet 

att lämna in material och de grupper som verkligen saknas i arkiven gör det inte vilket leder till, 

återigen, att normen tar plats även i de enskilda arkiven.  

”Det är en viss sorts personer som lämnar in och vems historia är det då som visas? 

Det blir ju en snedfördelning. Och där är det ju viktigt att man har möjlighet att gå ut 

och samla in material.” (Informant 5)  

Det blir alltså svårt att ha en bred representation när mycket av arkivet utgörs av material som 

människor skänkt. Båda arkiven gör enskilda bedömningar varje gång material lämnas in och 

försöker att inte ta in material som redan finns. Samtidigt kan de ju inte påverka vad folk lämnar in 

så länge de inte aktivt samlar in material. Sedan kan de inte tvinga folk att lämna in material heller 

menar en informant. Det blir således en knepig situation där de enskilda arkiven i mångt och mycket 

är beroende att folk lämnar in material då de många gånger inte har resurser att själva samla in 

material men samtidigt kommer majoriteten av de som lämnar in material från samma 

överrepresenterade grupp, ofta vita män från medelklassen. Normen fortsätter således att 

reproduceras även i de enskilda arkiven. Aktivt insamlande kan vara en normbrytande process men 

insamlandet måste då ske med en normkritisk blick och ett intersektionellt perspektiv. Helst av allt 
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bör arkiv göra kontinuerliga inventeringar av sitt material för att upptäcka arkivluckor. Det bör 

följas av att det tas fram en förvärvspolicys som kan hjälpa till att göra insamlingen inkluderande 

och representativ.   

 

4.1.3. Varför är det svårt att arbeta med representation?   

Alla informanter vittnar om att det finns en dålig representation av olika grupper i arkiven men de 

är samtidigt medvetna om att det är så. De uppfyller således det första kravet från normkritiken 

och Cooks postmoderna arkivteori, de är medvetna om ojämlikheten. Också Jonsson Malm 

påpekar att kravet för att kunna driva normkritiskt arbete så behövs kunskap.  

Så varför är det svårt att göra någonting åt det?  Informanterna verkar anse att ojämlikheten i 

grunden beror på makt, att de som har och har haft makt i samhället är de som finns i arkiven och 

för att få jämlika arkiv måste man få ett jämlikt samhälle vilket är i enlighet med den postmoderna 

arkivteorin. Efter mina intervjuer med informanterna verkar det som att det finnas ett antal 

problem som hindrar arkiven att få en bredare representation. Dels verkar ett problem vara att de 

inte kan påverka innehållet i de offentliga arkiven på grund av den arkivlag som styr. Arkiven som 

de kan påverka (alltså de enskilda arkiven förvarade hos offentliga arkiv) prioriteras bort och ingår 

inte i arkivens huvuduppdrag vilket är ett annat problem. Även helt enskilda arkiv har problem 

med representation, dels för att de ofta är underfinansierade men också för att det kan vara svårt 

att samla in material från vissa grupper. Grupper som länge varit utsatta kan vara motvilliga till att 

lämna ifrån sig material. Många enskilda arkiv förlitar sig också på att människor lämnar in material 

till dom vilket ofta reproducerar ett ensidigt insamlande. En annan problematik är att arkivarien 

(trots aktivt insamlande) alltid går in med ett visst mått av subjektivitet och kommer därav alltid 

sakna vissa perspektiv vilket försvårar en bredare representation.  

Informanterna anser alltså att de inte kan göra nånting åt materialet som redan finns i de offentliga 

arkiven men att de kan påverka det material dom har genom hur det presenteras och används med 

de olika processer som beskrivits ovan.  
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5. Diskussion av regelverk, utredningar och rapporter  

Under mina intervjuer har det anats ett visst mönster när det kommer till svårigheter att få och 

skapa en bredare representation. De som arbetar med arkiv verkar vara medvetna om normerna 

och de maktstrukturer som styr innehållet i arkiven. Att vara medveten är ett viktigt första steg, 

både enligt Cook, Nyhlén och Gidlund samt normkritiken. Ändå upplever informanterna 

begränsningar i att arbeta mer inkluderande och få en bredare representation. 

Det verkar vara framförallt grunda sig i två anledningar till att arkiven har svårigheter att få en 

bredare representation, det ena är lagstiftningen och det andra är avsaknaden av ekonomiska 

och/eller personella resurser. Lagstiftningen, alltså arkivlagen, styr de offentliga arkiven vilket ger 

dem lite handlingsutrymme att arbeta mer aktivt med en bredare representation. Eftersom de 

enskilda arkiven inte lyder under arkivlagen bortprioriteras de ofta hos de offentliga arkiven.  

Det finns vare sig tid eller resurser för de offentliga arkiven att arbeta med de enskilda arkiven. De 

enskilda arkiven har ofta begränsade eller mycket begränsade ekonomiska resurser. De saknar ofta 

både pengar och personal och har därför många gånger inte möjlighet att arbeta aktivt med en ökad 

representation. Möjligheterna finns många gånger, men inte resurserna. Detta är dock inte fallet för 

alla enskilda arkiv, men även om resurserna finns så verkar det svårt att verka för en bred 

representation som tagits upp tidigare i uppsatsen.  

Flera av informanterna påpekar att enskilda arkiv ofta är ekonomiskt utsatta samt att de 

bortprioriteras eftersom de inte lyder under arkivlagen och inte heller betraktas som ett kulturarv 

på samma sätt som de offentliga arkiven. De påpekar också att de offentliga arkiven ofta är väldigt 

styrda av lagstiftningen. Samtidigt är de överens om att de enskilda arkiven är där det finns mest 

möjlighet att påverka och kunna få en bredare representation eftersom det där är möjligt att aktivt 

gå in och påverka materialet genom aktiv insamling.  

För att försöka förstå de svårigheter arkivarierna upplever med att arbeta aktivt för en bredare 

representation i arkiven behövs det tittas närmare på den lagstiftning och styrning som skapar dessa 

svårigheter. Under följande kapitel kommer uppsatsen därför undersöka och analysera arkivlagen, 

arkivutredningar samt en rapport från Stockholms stadsarkiv för att se hur dessa kan diskuteras i 

förhållande till resultatet av intervjuerna.  

 

5.1.  Arkivlagen 

För att förstå hur de offentliga arkivens arbete är reglerat och för att förstå kopplingen till 

kulturarvet är det viktigt att kolla närmare på arkivlagen. Arkivlagen tillkom 1991 och utgår från 

bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och från offentlighetsprincipen. Arkivlagen innehåller 
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bl.a. bestämmelser om hur allmänna handlingar ska bevaras och gallras och regler för hur 

myndigheters handlingar ska organiseras.  Arkivlagen slår fast följande:  

”Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. 

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov.”59 

Ulrika Geijer, Eva Lenberg och Håkan Lövblad skriver i Arkivlagen, en kommentar att 

utgångspunkten till att arkivlagen infördes var att de arkiv som bildas i olika verksamheter är delar 

av kulturarvet. Det gäller både enskilda arkiv och myndighetsarkiv, skillnaden är dock att 

myndigheters arkiv består av allmänna handlingar. Enskilda arkiv omfattas inte av arkivlagen men 

de räknas fortfarande i högsta grad som en del av kulturarvet menar författarna.60 Det är i enskilda 

arkiv som det är störst chans att hitta en bredare representation då det kan röra sig om personarkiv 

eller speciella separatistiska arkiv som riktat in sig på en underrepresenterad eller speciell grupp. 

Enskilda arkiv tillhör alltså kulturarvet enligt Geijer m.fl. men de regleras inte i arkivlagen. Vid 

arkivlagens införande betonades det att offentliga arkiv skiljer sig från andra arkiv då de består av 

allmänna handlingar.61  

När material ska gallras ska det också göras med hänsyn till kulturarvet. Om gallring går det att läsa 

i arkivlagen: 

”Vid gallring ska dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det 

arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje 

stycket.”62 

Material får alltså inte gallras om de kan tillgodose de ändamål som beskrivs ovan i §3. Det kan 

vara rätt svårt att tolka gallringsparagrafen i arkivlagen. Det finns inget i den eller i §3 som antyder 

att arkivmaterialet som sparas ska ha en bred representation. Statliga arkiv består dock mycket av 

handlingar från myndigheter och som flera av mina informanter nämnt så är det svårare att tänka i 

termer av representation i de offentliga arkiven. Men statliga arkiv tar sig också an enskilda arkiv. I 

arkivlagen står det: 

                                                                 
59 SFS 1990:782 §3 
60 Geijer m.fl., 2013, 62f. 
61 Geijer m.fl., 2013, 156.  
62 SFS 1990:782 §10. 
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”Den statliga arkivmyndigheten får ta emot arkivmaterial också från enskilda”63  

Geijer m.fl. skriver att de enskilda arkiven utgör en stor del av kulturarvet och det är viktigt att de 

bevaras för eftervärlden. Ett sätt att säkra detta är att de statliga arkivmyndigheterna tar sig an 

enskilda arkiv. En förutsättning är dock att arkivmyndigheten tycker att de är befogat och att det 

är praktiskt och ekonomiskt möjligt.64  

De enskilda arkiven pekas inte ut som en del av kulturarvet i arkivlagen och de regleras inte under 

arkivlagen men anses fortfarande ha ett stort kulturhistoriskt värde och således vara viktiga för 

kulturarvet enligt Geijer m.fl. Detta stämmer inte riktigt överens med intrycket jag fått av 

informanterna. Informanterna anser dock att de enskilda arkiven bör vara en del av kulturarvet 

men att det i lagens namn inte ser på dem som kulturarv och att det är ett problem. Ett mer tydligt 

ställningstagande för de enskilda arkiven som kulturarv skulle göra att de offentliga arkiven hade 

bättre möjligheter att ta vara på dem.  För även om de enskilda arkiven ”anses” vara en del av 

kulturarvet så är det fortfarande inget som är reglerat i lag vilket kan göra det relativt godtyckligt. 

Det är fortfarande upp till varje enskilt arkiv att bestämma över sitt material och de ingår inte i de 

offentliga arkivens uppdrag. Även om det pratas i termer av ”kulturarv” och ”kulturhistoriskt 

värde” när det kommer till enskilda arkiv så tar staten egentligen väldigt lite ansvar för att dessa ska 

bevaras. Eftersom de enskilda arkiven (som nämnt ett flertal gånger) ofta sitter på material från 

marginaliserade eller annars underrepresenterade grupper så är dessa ett utmärkt komplement till 

den annars normativa historiebeskrivningen som finns hos de offentliga arkiven.  

 

5.2.  Arkivutredningar 

Arkivutredningen Arkiv för alla från 2002 pekar på att arkivmaterialet generellt sett är mer 

svårtillgängligt än material på museum och bibliotek. Utredningen diskuterar vikten av arkiven för 

demokrati: 

”Tillgången till arkiv och arkivmaterial är av stor betydelse från demokratiska 

utgångspunkter och medför också en delaktighet i och engagemang för kulturarvet.”65 

Utredningen slår fast att arkiven har stor betydelse ur både demokrati- och kulturarvssynpunkt. 

Arkiven kan främja ett fritt meningsutbyte och en mångsidig upplysning. Möjligheten för 

medborgarna att ta del av offentlig förvaltning skapar en förutsättning för insyn, öppen diskussion 

och en ökad delaktighet i det demokratiska systemet. Om medborgarna inte har insikt eller kunskap 

                                                                 
63 SFS 1990:782 §13. 
64  Geijer m.fl., 2013, 207. 
65 SOU 2002:78, 166. 
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om samhället så är det lätt att de hamnar utanför den demokratiska processen.66 Den övergripande 

uppgiften som Arkiv för alla hade var att föreslå åtgärder som skulle underlätta för nya grupper att 

använda arkiven och som förbättrade arkivens tillgänglighet. Arkiven ska verka för att människor 

med annan kulturell bakgrund använder arkiven som arkivbildare, besökare och forskare.67  

Diskussionen om de enskilda arkiven som en del av kulturarvet har pågått länge och det blir tydligt 

i utredningen. Arkivutredningen Arkiv för alla betonar vikten av de enskilda arkivinstitutionerna då 

de har ett stort kulturhistoriskt värde och är en ovärderlig resurs när det gäller att bevara, vårda och 

tillgängliggöra kulturarvet.68 Arkivutredningen ger som förslag att tydliggöra de enskilda arkivens 

ställning genom att lägga till att de enskilda arkiven också är en del av det nationella kulturarvet. 

Arkivutredningen slår fast: 

”Enligt vår mening skulle ett sådant tillägg ha ett viktigt symbolvärde för att markera 

de enskilda arkivens ställning som en del av det nationella kulturarvet och även stärka 

deras bevarandeuppdrag och relationer till enskilda arkivbildare.”69  

Arkivutredningen anser att istället för ”myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet” 

så bör lagen lyda: ”Myndigheternas arkiv och arkiv som bildats hos enskilda arkivbildare är en del av det 

nationella kulturarvet.”70 I regeringens efterföljande proposition Arkivfrågor (2004/05:124) tas dock 

denna önskan från utredningen inte med. Regeringen gör istället bedömningen att de enskilda 

arkiven är en del av det nationella kulturarvet men att det inte bör införas någon särskild 

bestämmelse om dem i arkivlagen. Propositionen betonar att det enskilda arkivmaterialet många 

gånger har ett stort kulturhistoriskt värde och har betydelse inom forskning och för många olika 

grupper av människor. Men eftersom arkivlagen primärt riktar sig till de arkivbildande 

myndigheterna inom den offentliga sektorn och reglerar de allmänna handlingarna hos 

myndigheter så anser regeringen att det inte bör föras in en bestämmelse om de enskilda arkiven i 

arkivlagen.71  

I propositionen Kulturarvspolitik (2016/17:116) som antogs i maj 2017 la man fram en samlad 

kulturarvspolitik. Propositionen menar att den allt mer reflekterande diskussion om värdering och 

urval har förts inom kulturarvsområdet de senaste åren och idéer om autenticitet och 

representativitet har problematiserats.72 Kulturarvsbegreppet används idag i frågor som rör 

identitet, grupptillhörighet och samhällsutveckling. Nästan vad som helst har potential att bli 

                                                                 
66 SOU 2002:78, 164.  
67 SOU 2002:78, 13ff.  
68 SOU 2002:78, 121ff.  
69 SOU 2002:78, 119. 
70 SOU 2002:78, 119. 
71 Proposition 2004/05:124, 13f. 
72 Proposition 2016/17:116, 50.  
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kulturarv. Propositionen pekar på och bekräftar att de processer som avgör vad som blir kulturarv 

handlar om maktfrågor. Kulturarv skapas i legitimerade processer som styrs av specifika 

värdeskalor, värdeskalor som ändras över tid.73 Propositionen bekräftar också vikten av att utmana 

dessa processer då: 

”Kulturarv är starkt förknippat med ursprung, stabilitet, platsbundenhet och kulturell 

homogenitet.”74 

I propositionen Kulturarvspolitik annonserades det om en ny arkivutredning. I oktober 2017 

beslutades om en ny arkivutredning Översyn av arkivområdet som ska pågå till november 2019. Syftet 

med arkivutredningen är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i 

framtiden. Utredaren för arkivutredningen ska: 

”(…) analysera Riksarkivets roll (…) och möjliggöra en allsidig historiebeskrivning.”75 

Direktiven för utredningen menar att översynen bör tydliggöra de enskilda arkivens viktiga roll 

som en del av det gemensamma kulturarvet. Arkiven besitter ett högt värde som kulturarv och för 

att hela samhället ska kunna ta del av detta bör: 

 ”(…) det offentliga kulturarvsarbetet vidareutvecklas så att det gemensamma 

kulturarvet blir en angelägenhet för alla, det offentliga samtalet vidgas och fördjupas 

och medskapande och engagemang främjas”76 

I arkivlagen pekas myndigheternas arkiv ut som en del av det nationella kulturarvet men många 

enskilda arkiv besitter höga kulturhistoriska värden och är viktiga för en allsidig historiebeskrivning. 

De enskilda arkiven med koppling till de nationella minoriteternas immateriella kulturarv är av stor 

betydelse för arbetet att stärka deras språk och kultur. Eftersom regleringen idag är begränsad så 

finns det en risk att dessa handlingar förstörs och det finns således ett behov av en mer 

sammanhållen syn på de enskilda arkiven. Utredaren ska analysera om regleringen för de enskilda 

arkiven bör förändras för att kunna tillgodose skydd för kulturarvet.77 

I direktiven till den nya arkivutredningen betonas återigen vikten av den enskilda arkiven som en 

viktig roll av det gemensamma kulturarvet samt för att kunna möjliggöra en allsidig 

historieskrivning.  Man pekar också ut dem som viktiga för minoriteter. Detta ligger i linje med 

önskemålen från informanterna samt att det verkar finnas en allmän uppfattning inom arkivsektorn 

                                                                 
73 Proposition 2016/17:116, 59. 
74 Proposition 2016/17:116, 60. 
75 Kommittédirektiv 2017:106, 1. 
76 Kommittédirektiv 2017:106, 3. 
77 Kommittédirektiv 2017:106, 10ff.  
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att de enskilda arkivens status behöver höjas. Det återstår dock att se vad utredningen kommer 

fram till, om den anser att regleringen av de enskilda arkiven ska ändras. Frågan togs ju upp i 

arkivutredningen redan 2002 men avslogs sedan.  

Eftersom utredningen fortfarande pågår ska jag inte spekulera allt för mycket i de eventuella 

resultaten den kommer generera men det är intressant att fundera över vilken effekt det skulle få 

om utredningen kommer fram till att de ”bör tydliggöra de enskilda arkivens viktiga roll som en 

del av det gemensamma kulturarvet.” Direktiven beskriver inte närmare hur detta tydliggörande 

eventuellt skulle se ut och det är väl just det som är utredarens uppgift att ta reda på. Det kan ju bli 

samma resultat som 2002 men eftersom frågan varit med så länge och eftersom det verkar finnas 

en önskan ute hos arkiven så är möjligheten lite större att utredningen faller ut till de enskilda 

arkivens fördel. Frågan är som sagt hur de enskilda arkivens roll i så fall ska tydliggöra och vilken 

effekt det kommer få. Endast ett tillägg i arkivlagen som föreslogs i arkivutredningen från 2002 

känns kanske inte som tillräckligt. Även om det är bra att de enskilda arkiven i lag pekas ut som en 

del av kulturarvet så kanske det krävs fler regleringar för att det faktiskt ska hända något. Kanske 

bör det läggas större krav på de offentliga arkiven som en av mina informanter diskuterar eller 

avsätta mer pengar till de enskilda arkiven? Samtidigt är fler regleringar av de enskilda arkiven också 

en komplex fråga för en av anledningarna att de finns så många olika enskilda arkiv med en bred 

representation av material är just för att de inte är reglerade likt de offentliga arkiven. En större 

reglering skulle eventuellt ta bort de möjligheter som informanterna framhåller som positiva med 

enskilda arkiv jämfört med offentliga arkiv. Samtidigt är en reglering likt de offentliga arkiven inte 

det enda alternativet, de enskilda arkiven kan säkert regleras på ett annat sätt. Vad utredningen 

kommer fram till och vilka åtgärder som eventuellt kommer att tas återstår alltså att se.  

 

5.3. Rapport från Stockholms stadsarkiv 

Trots att de enskilda arkiven ofta lyfts fram som arkiv där möjligheten för bred representation finns 

så innebär enskilda arkiv tyvärr inte per automatik en bred representation och informanterna har 

under intervjuerna gett flera exempel på varför det är så. Att representationen är skev är inte bara 

en känsla hos arkivarierna utan en realitet. En rapport från Stockholms stadsarkiv visar på 

ojämlikheten mellan män och kvinnor i deras personarkiv.    

I mars 2018 höll Thérèse Steen föreläsningen Glömda eller gömda kvinnor på Stockholms stadsarkiv 

som byggde på rapporten Könsuppdelad statistik – personarkiv. Under 2017 kartlade Stockholm 

stadsarkiv sina enskilda arkiv för att undersöka om de enskilda arkiven speglade män och kvinnors 

liv och verksamhet i så lika grad som möjligt. Detta grundade sig i stadsarkivets verksamhetsplan 

för 2017 där de ämnat att arkivens innehåll ska spegla kvinnors och mäns liv och verksamhet i så 
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lika grad som möjligt.78 Rapporten pekar på att de enskilda arkiven är den delen av stadsarkivets 

material som det finns störst möjlighet att påverka fördelningen mellan kön samt hur de 

representeras och återsöks. Steen beskriver i sin föreläsning att en kan mäta fördelningen på kön 

på två sätt. Det första sättet är att mäta hur många hyllmeter arkivmaterialet omfattar. Totalt utgör 

personarkiven på Stockholms stadsarkiv 785 hyllmeter. 59% av alla hyllmeter utgörs av manliga 

arkiv medan endast 6% utgörs av kvinnliga arkiv. Resterande 34% är icke könade arkiv vilket 

innebär att arkivet är ett släktarkiv. Det andra sättet är att utgå från arkivbildaren, alltså vem som 

har skapat arkivet. När personarkiven räknas på det sättet får man 572 stycken arkiv. Av dessa 572 

arkiv utgörs 69% av män och 11% av kvinnor.79 Rapporten anser att anledningarna till den skeva 

representationen är flera. Dels så anses män historiskt sätt haft mer betydande positioner i samhället 

vilket gör att det material de skapat betraktats som viktigare. Något som talar för att det skulle vara 

fallet enligt rapporten är att många av beståndsnamnen betonar mannens samhällsposition. 

Rapporten hänvisar till att stadsarkivet inte har haft någon fastslagen förvärvspolicy utan har 

tidigare tagit emot allt som lämnats in. De senaste åren har de dock börjat bli mer restriktiva och 

börjat fundera över vilka samhällsgrupper som kan tänkas sakna representation. Rapporten 

hänvisar till att anledningen till att man nu har börjat tänka om är den nu ändrade synen på arkiven 

och arkivariens roll som mer än passiva slutdestinationer.80 Rapporten visar även att kvinnor i större 

grad levererar arkiv om kvinnor och män i större utsträckning arkiv om män. Slutsatsen av 

rapporten är då att stadsarkivets bestånd inte speglar kvinnors och mäns liv och verksamhet i så 

lika grad som möjligt. Dels har mäns liv och verksamheter setts som mer betydelsefulla och dels så 

har stadsarkivet inte aktivt sökt att kompensera för detta. Rapporten förselsår därefter några 

åtgärder som kan göras för att komplettera bilden. En åtgärd är att ta fram en genusmedveten 

förvärvspolicy där arkivet kan ta ställning till frågor kopplade till kön, men även andra kategorier 

som etnicitet, klass eller sexuell läggning för att beståndet i så stor utsträckning som möjligt ska 

spegla den breda representation som Stockholms befolkning utgör. En annan åtgärd som förslås 

är att uppmärksamma och förklara de obalanser som finns för att göra användarna medvetna på 

den historiska snedfördelningen. Ytterligare en åtgärd skulle vara att utöka beståndsregistret med 

uppgifter om kön.81 Ett sista förslag på vidare arbete som rapporten ger är att analysera 

verksamheten utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det är inte bara frågor om kön som bör tas i 

beaktning utan även andra perspektiv som etnicitet, klass eller sexuell läggning.82  

                                                                 
78 Verksamhetsplan 2017 Stadsarkivet, 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika, Tillgänglig: 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1866815  
79 Steen, 2018.   
80 Steen, 2017, 6.  
81 Steen, 2017, 13f.  
82 Steen, 2017, 16. 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1866815
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Den här rapporten är ett viktigt och önskvärt inslag för ett arkiv att tänka i mer normkritiska banor.  

Rapporten visar svart på vitt exakt hur arkivets enskilda bestånd ser ut. Informanterna som jag talat 

med har visat på en medvetenhet kring ojämlikheten i arkiven, men frågan är om de skulle tro att 

fördelningen var så pass ojämn som hos Stockholms stadsarkiv. Precis som Cook och normkritiken 

påpekar så är det ett första steg att bli medveten om ojämlikheten och även om informanterna jag 

talat med har varit mycket medvetna är det nödvändigtvis inte fallet för alla inom arkivsektorn. 

Den visar också på hur arkiven och arkivarierna sitter i den maktposition Cook talar om, att de har 

makten att exkludera grupper men med en ökad medvetenhet om ojämlikheten har de makten att 

istället inkludera grupper. Att dessutom få resultatet så tydligt som i rapporten från Stadsarkivet är 

ytterligare ett steg i medvetenheten. Dessutom kan ett tydligt resultat från en rapport ge en bra 

översikt om var och hur det bör sättas in åtgärder. Med tanke på den undermåliga representationen 

av kvinnor så går det bara att föreställa sig hur det ser ut med andra grupper. Precis som rapporten 

påpekar så skulle verksamheten också behöva analyseras ur ett intersektionellt perspektiv.  

En sådan analys likt den Stockholms stadsarkiv har gjort, anser jag att samtliga arkivinstitutioner 

bör göra. Detta för att få upp ögonen för hur det faktiskt ser ut i arkiven och att skapa en 

medvetenhet. När en sådan medvetenhet finns kan det bli lättare att skapa ett mer normmedvetet 

arkiv, exempelvis när riktlinjer och policys ska tas fram. Arkiven bör inte bara ha kön i åtanke utan 

det är önskvärt med ett intersektionellt perspektiv. Att idag endast ha ett genusperspektiv anser jag 

inte räcker för en institution utan de måste ta ett steg längre med ett intersektionellt perspektiv. 

Det finns många grupper utöver kvinnor som marginaliseras i både samhället och arkiven. 

 

5.4. Riksarkivets förvärvspolicy för enskilda arkiv 

Riksarkivet har sedan 2014 en ny förvärvspolicy för enskilda arkiv. Policyn fastslår att enskilda arkiv 

är en del av kulturarvet och att Riksarkivets mål är att ha ett brett och representativt urval av 

enskilda arkiv. Detta verkar de även anse gälla de offentliga arkiven då det går att läsa följande: 

”Det samlade arkivväsendets viktigaste uppgift är att bevara en allsidig, autentisk och 

relevant dokumentation av samhällsutvecklingen oavsett i vilken sektor den har 

tillkommit. Detta förutsätter en kontinuerlig omvärldsbevakning och samverkan mellan 

den offentliga och den enskilda arkivsektorn.”83 

Riksarkivet ställer upp vissa krav på vilka sorts enskilda arkiv de ska förvärva ska uppfylla: 

➢ betydelsefulla, typiska eller unika verksamheter och händelser,  

➢ människors villkor och levnadsförhållanden, 

                                                                 
83 Jordell, 2013, 1. 
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➢ kulturella yttringar eller  

➢ har stor betydelse för människors självuppfattning och identitet.84  

Detta verkar vara rimliga och bra krav och faktum är att många marginaliserade grupper uppfyller 

samtliga av dessa krav. Med sådana här krav borde det krylla av material från marginaliserade 

grupper då det materialet ofta är unikt, visar på människors villkor, deras kulturella yttringar samt 

har stor betydelse för människors identitet. Så varför är det inte så? Förvärvspolicyn förtydligar:  

”Med förvärv avses här mottagande av arkiv som gåva eller deposition.”85 

Riksarkivet förvärvar endast sånt material som de får i gåva eller deposition. Det följer samma 

mönster som framkommit i intervjuerna. De offentliga arkiven tar endast emot enskilda arkiv, de 

förvärvar dem inte aktivt. Samtidigt är de väldigt strikta i vad de tar in, då det inte läggs resurser på 

de enskilda arkiven. Detta såg jag även hos de enskilda arkiven, de var väldigt beroende av gåvor 

och depositioner vilket genererar en ensidig arkivinsamling. Som tagits upp tidigare i uppsatsen så 

finns det flera anledningar till att marginaliserade grupper inte lämnar in sina arkiv. Det såg vi 

exempel på i rapporten från Stockholms stadsarkiv där arkivbildaren i 69 % av fallen var en man. 

Informanterna berättade själva om svårigheter att få in material när de aktivt samlade in då många 

marginaliserade grupper har en misstro till att lämna ifrån sig sitt material eller inte vill lämna ifrån 

sig sitt material. Att sådana grupper då aktivt själva skulle lämna in material till arkiv känns då 

ganska avlägset. Detta försvåras ytterligare av kravet att:  

”Arkiv tas emot för att användas och ska därför vara öppna och tillgängliga i så hög 

grad som möjligt med hänsyn till materialets eventuella känslighet. Arkiv som på 

obestämd tid är helt slutet eller har en omotiverad lång tillståndsbeläggning bör inte tas 

emot”86 

Det här sågs också exempel på bland informanterna. Alla var restriktiva i vilka enskilda arkiv de 

tog emot och ofta hade de höga krav på öppenheten och tillgängligheten. Många likt Riksarkivet, 

tackar nej till arkiv som är helt eller delvis slutna. Detta ställer såklart till det återigen för de 

marginaliserade grupperna. Ofta så kan material från marginaliserade grupper anses vara känsligt 

och arkivbildaren kanske inte vill av flera olika anledningar att materialet ska vara helt öppet och 

tillgängligt. Det kan också som diskuterats tidigare finnas en oro om hur materialet hanteras och 

exponeras. Om en sådan arkivbildare då vänder sig till ett arkiv för att lämna en gåva men vill att 

materialet ska vara helt eller delvis slutet kommer hen troligtvis få ett nej. Detta innebär att grupper 

                                                                 
84 Jordell, 2013, 1. 
85 Jordell, 2013, 1. 
86 Jordell, 2013, 2. 
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som i allra högsta grad behövs och saknas i arkiven, inte kommer att lämna in sina arkiv. Arkiv som 

då förvärvar enskilda arkiv kommer därför att prioritera bort de arkiv då de hellre tar emot material 

som är helt öppet och tillgängligt då de ofta har begränsade resurser samt utrymme för de enskilda 

arkiven. De marginaliserade grupperna hamnar återigen i kläm. Detta ligger i linje med det Jimerson 

påpekar som tas upp tidigare i uppsatsen, nämligen svårigheten att dokumentera grupper som 

traditionellt har försummats och marginaliserat i arkiven. Jimserson påpekar att marginaliserade 

grupper hellre skapar sina egna arkiv istället för att lämna in dem då de både får kontroll och 

behåller kontrollen över sin egna dokumentation, hur den presenteras och vem som får tillgång till 

den. Allt detta pekar på behovet av en mer aktiv insamling av arkiv för att kunna uppnå den breda 

representation de säger sig vilja ha men också en förståelse för att marginaliserade grupper inte vill 

överlämna sitt material. Det är viktigt att inte förvänta sig en ”tacksamhet” från de marginaliserade 

grupperna när arkiven plötsligt efterfrågar deras material utan det måste finnas en förståelse och 

respekt för dem som grupp och hur historien har behandlat dem. Likt Nyhlén och Gidlund som 

påpekar att digitaliseringen som process kan bryta maktstrukturer men bara om det sker ett 

normkritiskt ingripande så kan aktivt insamlande som process bryta maktstrukturer, men endast 

om det görs ur ett normkritiskt perspektiv.  

 

5.5.  Representation som utmaning 

Att få en bred representation i arkiven har flera utmaningsområden och desto mer jag läst och 

desto fler människor jag talat med, desto svårare inser jag att det är än jag från början trodde. 

Representation är inte självklart. För det första är det inte självklart att jag trots min priviligierade 

position i samhället, som kvinna finns representerad i arkiven. Hade jag varit man hade chansen 

varit större att jag skulle finnas representerad men hade jag varit exempelvis rom hade chansen 

varit betydligt mindre. I grund och botten handlar det om vem som hart makt och vilken position 

en har i samhället. Priviligierade personer tar som vanligt plats på mindre priviligierade personernas 

bekostnad. De som befunnit sig inom normen tar plats och de som befunnit sig utanför normen 

glöms bort. Precis som Cook påpekar så har arkiv sitt ursprung i att legitimera makt och för att 

marginalisera de utan makt. För det andra är det inte självklart hur man ska definiera representation. 

Likt många av informanterna har påpekat så speglar arkiven hur historien har sett ut, vita rika män 

med höga samhällspositioner och makt har tagit plats på bekostnad av andra mer 

underprivilegierade grupper. På det sättet är arkiven en bra representation av hur samhället har sett 

ut och hur det i stor utsträckning fortfarande ser ut. ”Ojämlikt samhälle ger ojämlika arkiv” sa en 

av informanterna vilket är en bra sammanfattning av omfattningen av problemet. Det kan inte, och 
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bör inte endast ligga på arkiven att ha en bred representation, det verkar vara en del av något mycket 

större. Arkiven ska spegla samhället och det gör dom ju tyvärr många gånger.  

Återigen, vad innebär representation egentligen? Caswell m.fl. beskriver tidigare i uppsatsen 

representation i termer av att känna sig inkluderad samt känna en social tillhörighet i samhället. 

Detta är naturligtvis otroligt viktig och en fundamental rättighet i ett demokratiskt samhälle. 

Exkludering leder till utanförskap och en misstro till kulturarvsinstitutionerna och kommer därmed 

inte underlätta för en bredare representation.  

Men hur ska arkiv kunna mäta representation och vad räknas som att vara representerad? I 

rapporten från Stockholms stadsarkiv ser man en rätt nedslående statistik om antalet kvinnor och 

män i personarkiven och det är rimligt att anta att en likande analys på andra grupper inte skulle ge 

roligare siffror. Men vad är egentligen en bra siffra? Är 50/50 rimligt att tänka sig när det kommer 

till män och kvinnor då det finns ungefär lika många män som kvinnor i Sverige? Hur ska arkiven 

då tänka kring andra grupper? Det finns exempelvis mellan 20 000–40 000 samer i Sverige87 och 

mellan 50 000–100 000 romer i Sverige88 så hur ska arkiven ställa sig till den representationen? Vad 

är en acceptabel procentsats för arkivmaterial som handlar om samer eller romer? En bra början är 

förstås att de finns representerade överhuvudtaget vilket de i många fall inte gör. Och när de finns 

i arkiven är det ofta i form av kränkande material på grund av sin låga och utsatta position i 

samhället. Men att enbart mäta förekomsten av material i procent anser jag inte är möjligt eller av 

värde. Det är en viktig del i att synliggöra avsaknaden av eller underrepresentationen av grupper 

likt den analys Stockholms stadsarkiv gjort och på så sätt skapa en medvetenhet. Dock kan det inte 

vara möjligt att enbart mäta material i procent och det verkar inte heller rimligt att ha det som mål. 

Att få vara representerad handlar också om så mycket mer än några siffror på ett papper. Precis 

som uppsatsen diskuterat så handlar det många gånger om vad för material som finns och hur det 

används. Det räcker inte för arkiv att säga ”vi har samer i arkiven!” när majoriteten av materialet är 

kränkande. Då spelar det ingen roll om de har 1 eller 1000 hyllmeter med material om samer, så 

länge materialet inte representerar den bild samer har av sig själva. Eller säg att ett arkiv skulle ha 

som förvärvspolicy att enbart ta emot lika många kvinnliga arkiv som manliga arkiv. Idag lämnar 

inte kvinnor in arkiv i samma utsträckning som män och hur ska arkiven då ställa sig till det överflöd 

av manliga arkiv som de i sådant fall inte kan ta emot? Återigen pekar detta mot behovet av att 

arkiv aktivt inventerar sina samlingar och aktivt går ut för att fylla de arkivluckor som finns samt 

gör det med ett normkritiskt perspektiv.  

                                                                 
87 Samer, Samerna i siffror, Tillgänglig: http://www.samer.se/samernaisiffror [Hämtad 2018-05-09] 
88 Minoritet, Romer, Tillgänglig: http://www.minoritet.se/romer [Hämtad 2018-05-09] 

http://www.samer.se/samernaisiffror
http://www.minoritet.se/romer
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Men det finns flera svårigheter med att aktivt samla in och att lyfta fram grupper ur arkiven som 

tagits upp tidigare i uppsatsen. Att aktivt samla in material från marginaliserade grupper kan vara 

svårt och de kanske inte heller vill finnas eller synas i arkiven och hur ska arkiven i sådant fall ställa 

sig till det? Grupper som finns representerade i arkiven i form av kränkande material känner sig 

troligtvis inte ett dugg representerad av detta. En annan svårighet är när arkiv aktivt försöker lyfta 

fram underrepresenterade grupper i arkiven för att öka sin representation, många gånger blir det 

fel. Mycket av materialet är känsligt och kränkande och blir inte alls upplyftande utan istället en 

ständig påminnelse om hur en grupp länge behandlats. Det blir inte representativt utan enbart 

kränkande. Att sedan försöka hävda att sådant kränkande material ska räknas som representativt 

för en grupp är väldigt problematiskt. Det är snarare en representation av den kränkande och 

många gånger rasistiska bild vi haft av många grupper som inte delar samma kultur, samma hudfärg 

eller på något sätt skiljer sig från normen. Det blir därför problematiskt när arkiv hävdar att 

exempelvis de har romer representerade i sina arkiv när majoriteten av material är kränkande och 

inte alls stämmer överens med den bild som romer har av sig själva. 

Arkiven har ett behov av att bli mer representativa och inkluderande i alla sina delar. Att få in flera 

perspektiv är en grundläggande förutsättning för en bred representation och arkiven bör se över 

den egna arbetsplatsen. Hur ser representationen ut bland medarbetarna exempelvis? Finns det en 

bred representation och många perspektiv hos de anställda? Ofta saknas en bred representation 

redan hos de anställda och då kanske arkiven bör fundera över hur de ska åtgärdar en sådan sak. 

När perspektiv saknas kanske de bör ta in kompentens utifrån som kan bidra med nya perspektiv 

som kan göra materialet mer representativt eller bidra med kunskap om hur arkiven ska hantera 

allt det kränkande och stötande material som finns om många grupper i arkiven idag.  

Det är viktigt att det finns en medvetenhet och en vilja att förändra och där sitter arkiven och 

arkivarien precis som Cook säger på mycket makt.  Det måste kombineras med en respekt för de 

grupper som länge marginaliserat och försummats samt att det finns en öppen kommunikation 

med de berörda grupperna. Genom att öppna upp sin verksamhet mer och bjuda in fler grupper 

som vi såg exempel på tidigare i uppsatsen med arkivpedagogik och programverksamhet är ett bra 

sätt att få in nya och fler grupper samt bredda perspektiven. På så sätt kan det hållas en givande 

kommunikation där användarna kan framföra önskemål som arkiven kan ta till sig och 

förhoppningsvis uppfylla.  
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6. Slutsats och vidare forskning 

6.1.  Slutsats 

Den här uppsatsen har syftat till att undersöka vilka attityder och möjligheter som finns för en bred 

representation i arkiven. Detta har gjorts genom intervjuer med sex olika arkivarier anställda vid 

olika arkivinstitutioner för att höra hur de resonerar kring representation i arkiven, hur de eventuellt 

arbetar för en ökad representation och vilka möjligheter de anses sig ha för att kunna arbeta mer 

inkluderande. Uppsatsen har också undersökt arkivlagen, arkivutredningar och en rapport för att 

undersöka hur och om styrning och lagstiftning kan påverka möjligheterna för arkiven att arbeta 

mot en bredare representation.  

Som nämnt i början av uppsatsen ämnade uppsatsen inte att komma fram till någon slags 

generaliserbarhet för alla arkivinstitutioner. I den här uppsatsen har endast intervjuat sex stycken 

personer verksamma vid sex olika arkivinstitutioner. Hade det intervjuats dubbelt så många är det 

möjligt att slutsatserna sett annorlunda ut. Det gick dock att se flera likheter och dra paralleller 

mellan de olika informanterna samt till de teoretiska perspektiven vilket indikerar att analysen, 

diskussionen och slutsatsen kan vara relevant även för andra arkivinstitutioner. Uppsatsen ämnade 

heller inte att söka en ”sanning” där något svar var rätt eller fel utan byggde på informanternas 

personliga upplevelser och åsikter. Informanterna är därför inte heller representanter av hela den 

arkivinstitution de arbetar på, därav beslutet att inte namnge de olika arkivinstitutionerna. Jag anser 

att metoden kvalitativ fallstudie med semi-strukturerade intervjuer som forskningsstrategi har 

fungerat bra för denna uppsats och dess syfte. Vissa delar hade jag gärna utvecklat mer men detta 

har inte varit möjligt på grund av tidsbrist. Bland annat hade det varit intressant att intervjua flera 

olika personer verksamma vid samma arkivinstitution för att få ett ännu bredare perspektiv. 

Intervjuerna skedde också tidigt i uppsatsarbetet vilket självklart kan ha påverkat relevansen i vissa 

frågor som ställdes och vad som kom fram. Hade intervjuerna gjorts senare i uppsatsarbetet hade 

de möjligtvis varit mer genomtänkta och relevanta. Detta anser jag dock inte underminerar mina 

slutsatser.  

Uppsatsen har utgått från de teoretiska perspektiven postmodern arkivteori och normkritik som 

båda diskuterar makt. Postmodern arkivteori pekar på att de som syns i arkiven är de med makt 

och de som inte syns är de utan. Normkritiken pekar på att de som bekräftar normen är de som tar 

plats medan de som hamnar utanför osynliggörs. De som syns och tar plats i arkiven är de som har 

makt och som tillhör normen. Intervjuerna med informanterna har bekräftat att de som tar plats i 

arkiven är de i en maktposition samt att det är svårt att både upptäcka och lyfta fram de som hamnar 

utanför normen. Båda perspektiven pekar på behovet av en medvetenhet för att synliggöra makten 
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och således förhindra att makten och normerna reproduceras vilket uppsatsen har visat på att det 

verkar finnas.  

Att få vara representerad och känna sig inkluderade i vårt samhälle och våra kulturarvsinstitutioner 

borde vara en självklarhet och en rättighet men hur, om och på vilket sätt olika grupper 

representeras är inte självklart. Det finns många utmaningar som arkiven står inför och många 

frågor de måste ta ställning till. Vad som har blivit tydligt i den här uppsatsen är att åtgärder måste 

ske för att något ska hända och för att representationen ska breddas. Uppsatsen har tagit upp att 

diskussionen om bred representation har funnits länge men i praktiken har det stått relativt still. 

Uppsatsen har även visat på att många arkiv arbetar på olika sätt för att bredda sin representation 

och inkludering men att det finns mycket kvar att göra. Uppsatsen har visat på att åtgärder kan och 

bör ske på två nivåer, dels på en lägre nivå hos arkivinstitutionerna men också på högre 

beslutfattande nivå med styrning och lagstiftning.  

Hos arkivinstitutionerna är ett viktigt första steg medvetenheten och att arkivarien som Cook 

påpekar accepterar sin egna påverkan på materialet och som normkritiken kräver ser till sig själv 

och funderar över vilka normer man själv är med och reproducerar. För att bli medveten borde 

arkiven förslagsvis göra en intersektionella analys av sitt arkivmaterial för att se (sned)fördelningen 

mellan olika grupper. Utifrån en sådan analys kan arkiv arbeta mer aktivt för ett normkritiskt arbete 

och normbrytande processer. De bör revidera sina förvärvspolicys, sina digitaliseringsplaner och 

de bör lägga fokus på en utåtriktad verksamhet för att locka nya målgrupper och sänka trösklarna 

för att komma till arkiven. Sådan verksamhet har jag sett tydliga och bra exempel på hos de olika 

arkivinstitutionerna jag talat med. Det har funnits en stor medvetenhet och en vilja att öppna upp 

arkiven för fler. Men det är viktigt att hela tiden tänka normkritiskt för precis som Nyhlén och 

Gidlund tar upp, så ser vi inte det som är utanför normen om vi inte uppmärksammar det. I det 

långa loppet skulle det också vara önskvärt att de ser över sina rekryteringsprocesser och strävar 

efter en bredare representation bland sina medarbetare vilket skulle bidra till att verksamheten fick 

fler perspektiv och större möjligheter att se det som annars faller utanför normen. Intervjuerna har 

visat att alla arkivinstitutioner på något sätt arbetar med olika processer som kan främja en bredare 

representation och inkludering och som skulle kunna ses som normbrytande processer.  

Hela ansvaret kan och bör inte ligga på arkiven själva, utan det måste även ske något på högre 

beslutfattande nivå för att öka möjligheterna att få en bredare representation. Det vore önskvärt 

att den nya arkivutredningen slår fast de enskilda arkiven som en viktig del av kulturarvet samt en 

mer reglerad finansiering till de enskilda arkiven samt att det ska ingå i de offentliga arkivens 

uppdrag att också sköta och värna om de enskilda arkiven. Det vore också önskvärt att arkiven och 

då i synnerhet de offentliga, hade större möjlighet att arbeta med aktivt insamlande för att fylla de 
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arkivluckor som finns i de enskilda arkiven. I kombination med en allt mer öppen arkivverksamhet 

som bjuder in fler målgrupper och blir synligare för fler tror jag att fler marginaliserade grupper 

kommer känna sig trygga och välkomna att lämna in sina arkiv.  

Dessa åtgärder har många likheter med önskemål som tagits tidigare i uppsatsen, både av 

informanter och i tidigare forskning. Johnston påpekade exempelvis att för att något ska hända 

med representationen krävs fler aktiva processer och strategier samt att arkiv måste prioritera aktivt 

insamlande för att kunna uppnå en bredare representation. Lönnroth betonade vikten av att arkiven 

tänker igenom vilka normer som styr verksamheten och hur personal rekryteras. Det måste finnas 

en medvetenhet om de maktstrukturer som finns och hur de i sin tur påverkar arkiven. Johnston 

och Lönnroth skrev sina artiklar 2001 respektive 2005 men likande åtgärder verkar fortfarande vara 

aktuella. Förhoppningsvis behöver vi inte vänta ytterligare 20 år innan framsteg görs. För utan 

vidare åtgärder kommer arkiven fortsätta reproducera samma normer trots den medvetenhet som 

jag sett hos informanterna. Utan åtgärder kan vi inte anse arkiven vara förvaltare av det kollektiva 

minnet utan de kommer fortsätta att bidra till den kollektiva minnesförlusten.  

 

6.2. Vidare forskning  

Uppsatsen har gett många svar på varför representationen ser ut som den gör i arkiven och vad 

som skulle kunna göras för att bredda den. Samtidigt har uppsatsen gett upphov till många fler 

frågor och många av dessa har jag endast berört som hastigast i uppsatsen utan möjlighet att 

utveckla vidare. Dessa frågor är dock av största relevans och intresse för vidare forskning.  

En inriktning som skulle vara intressant är en komparativ studie mellan arkiv, bibliotek och 

museum för att undersöka hur möjligheten till bred representation och inkludering kan skilja sig åt 

då det ofta framhålls att arkiv många gånger är mer svårtillgängliga än bibliotek och museum.  

En annan aspekt är att noggrannare undersöka representationsbegreppet och vad det faktiskt 

innebär att vara representerad och hur det i praktiken, i ett arkiv, faktiskt kan se ut, något som jag 

endast haft möjlighet att beröra som hastigast i den här uppsatsen. Hur ska arkiv ställa sig till att 

vissa kanske inte vill synas i arkiven eller inte vill lämna ifrån sig material? Eller vad är ett rimligt 

mål att ha med en representation och hur kommer en fram till det? Det vore intressant att belysa 

den aspekten från det andra perspektivet, alltså från en marginaliserad grupps perspektiv för att 

undersöka hur dom ställer sig till representation, hur och om dom syns i arkiven samt hur man ska 

hantera kränkande och känsligt material.  

När den senaste arkivutredningen är klar vore det naturligtvis spännande att se vad den kommer 

fram till angående de enskilda arkiven. Kommer den att förändra synen på de enskilda arkiven och 
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hur kommer det i sådant fall att gå till? Om den kommer fram till samma sak som den gjorde 2002 

så är det relevant att vidare undersöka varför en drar sig för att betona de enskilda arkiven som en 

del av kulturarvet då det har varit under diskussion under en lång tid.  

En annan infallsvinkel skulle kunna vara att fördjupa sig i riktlinjer och förvärvspolicys för att se 

hur dessa skulle kunna förbättras ur ett intersektionellt perspektiv för att bredda förvärvsarbetet. 

Också varje process som togs upp i uppsatsen som arkivpedagogik, programverksamhet heller 

digitalisering med avseende på representation och inkludering kan definitivt dykas djupare ner i.  

Ytterligare en aspekt att undersöka är hur arkiven kan ta hjälp av allmänheten för att bredda sin 

representation, så kallad crowdsourcing. Genom alternativa insamlingar kan allmänheten hjälpa till att 

fylla arkivluckor när de offentliga eller enskilda arkivens resurser inte räcker till. Detta föreslår även 

Cook som en möjlighet för att kunna skapa mer demokratiska arkiv. Detta borde också kunna 

kopplas ihop med bevarandet av kulturarvet samt att allmänheten får vara med och ”bestämma” 

vad som de själva tycker är viktigt att föra vidare och eventuellt kan något sådant hjälpa att vidga 

det annars normativa kulturarvet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Om informanten och arbetsplatsen 

➢ Vad har du för utbildning? 

➢ Hur länge har du arbetat som arkivarie, hur många arbetsplatser? 

➢ Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

➢ Vad för slags material tar ni emot och förvaltar?  

➢ Förvaltar ni enskilda arkiv? 

➢ Hur mycket arkivmaterial förvaltar din arbetsplats? 

➢ Vilka är dina arbetsuppgifter, vad ingår i ditt dagliga arbete? 

Om kulturarv 

➢ Vad är ett kulturarv enligt dig?  

➢ Vad är inte ett kulturarv? 

➢ Vem/vad bestämmer vad som är ett kulturarv? 

Om digitalisering 

➢ Arbetar du/din arbetsplats med något digitaliseringsarbete i ditt arbete? Hur/på vilket 

sätt? 

➢ Hur väljer ni ut material? Har ni några riktlinjer kring urval och värdering som ni följer?  

➢ Varför digitaliserar ni? 

Om inkludering/representation 

➢ Vad innebär inkludering och representation för dig? 

➢ Funderar du i din roll (som arkivarie) över vikten av inkludering och representation i 

arkiven? Om ja, hur och på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

➢ Finns det något i lagstiftningen/styrningen som hindrar att vissa grupper representeras? 

➢ Tycker du i din roll (som arkivarie) att det finns vissa grupper som osynliggörs eller inte 

lyfts fram? Om ja, vilka? Om nej, utveckla 

➢ Är det viktigt att olika grupper finns i arkiven? Varför/varför inte? 

➢ Kan det på något sätt vara negativt att medvetet synliggöra vissa grupper i arkiven (som 

kvinnor, HBTQ-personer, icke-vita)? Varför/varför inte? 

➢ Arbetar du eller din arbetsplats för att på något sätt bli mer inkluderande eller få en 

bredare representation? Hur? På vilket sätt? 

➢ Har du några förslag hur arkiv kan bli mer inkluderade/få en bredare representation? 

➢ Hur ser du på aktivt insamlande av material? Är det rätt/fel? 
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➢ Är det möjligt att vara objektiv som arkivarie?  

➢ Är det ens möjligt att prata i termer av representation och inkludering när man jobbar 

med offentliga arkiv? 

➢ Går det att få en bredare representation av olika grupper i offentliga arkiv eller är man för 

styrd? 

 

 

 


