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Title 
”Start Date: Founded in 1618”: The self-presentation of the Swedish National 

Archives and a few regional state archives on Facebook during 2014 

 

Abstract 
This master’s thesis explores the self-presentation of the Swedish national archives as 

well as the regional state archives of Härnösand, Vadstena, and Visby on Facebook 

during 2014. The thesis applies Goffman’s dramaturgical perspective, augmented by 

Meyrowitz’ ideas about the “middle region” as well as marketing theory as formulater 

by Kotler and Keller, to understand the different aspects of this self-presentation on 

social media. The thesis posits that the archives mainly try to portray themselves as 

competent institutions in charge of their collections, while at the same time in 

possession of the knowledge required to understand and safeguard these collections.  

 

The author also concludes that  the archives try to maintain a façade of being 

historical institutions (rather than intrinsically modern ones), presenting a view of 

history that claims that history is a strange land that cannot be fully comprehended by 

a modern audience. An analysis of the contents of the archives’ posts indicates that 

they only cater to a few areas in Sweden, despite being parts of the “national” 

archives of Sweden. The main audience seems to be genealogists. The thesis also 

studies the methods by which the archives employ “suppression management” to 

distance themselves from critique or challenges to their façade of all-knowingness. A 

chapter is also devoted to the question of whether the archives use Facebook as a 

complement to their regular facilities and home pages, or whether social media is 

used as an outreach tool in its own right. The thesis concludes with a small 

quantitative study of the geographical and chronological distribution of those posts 

that contain digitized archival material, as well as the number of posts containing 

comments and links to outside of Facebook. 
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Inledning 

”Indeed it is praiseworthy to seek the flowers of mystic meaning in the winnowings of mundane 

affairs” 

- Dialogue concerning the exchequer (Henderson 1896) 

 

 

Det finns knappast någonting mer vardagligt än sociala medier; allt fler företag och 

organisationer skaffar sig sidor på sociala medier för att nå ut till sina kunder och 

användare (jfr. Arora och Predmore 2013; Castriotta, Floredu, Di Guardo & Cabiddu 

2013; Koontz och Mon 2014; Lorenzo-Romero, Constantinides & Alarcón-del-Amo 

2013; Zarkada & Polydorou 2013). Arkivinstitutioner utgör knappast ett undantag 

härifrån, utan både offentliga och privata arkiv nyttjar Facebook och andra sociala 

medier för att presentera sin verksamhet och sina samlingar (jfr. Gillner 2013; Pilger 

2013; Palmer & Stevenson 2011; Skånes arkivförbund 2009, s. 33f.), locka fler 

besökare till de fysiska arkiven (jfr. Buontouri & Giannakopolous 2014 Crymble 

2010 Kriesberg 2014 Padilla-Mélendez & Águila-Obra 2013), interagera med 

brukarna (jfr. Griffin & Taylor 2013; Liew, King & Oliver 2015; Mason 2014), eller i 

den förmedlande verksamheten (jfr. Vescio 2011). Även Sveriges riksarkiv och ett 

flertal av landets landsarkiv har etablerat sig på Facebook. Sociala medier utgör 

således en ny arena för arkivväsendets förmedlande verksamhet.  

 

Med detta i åtanke är det konstigt att den arkivvetenskapliga forskningen inte 

intresserat sig särskilt mycket för ”den mystiska meningens blommor” vad gäller 

arkiv på Facebook, en situation som accentueras av den ökande roll som sociala 

medier fått inom humanistisk forskning i allmänhet (jfr Berg 2011). Som vi skall få se 

nedan har mycket skrivits om hur arkiv vill bli sedda på sociala medier, men mycket 

litet om hur de faktiskt presenterar sig på dylika. Många arkivvetenskapliga arbeten 

om arkiv på Facebook inskränker sig till antingen deskriptiva redogörelser för 

arkivens erfarenheter av att ha en facebooksida eller starkt framtidsinriktade artiklar 

med tonvikt på de förmedlingsmässiga och pedagogiska fördelarna med arkivs 

närvaro på Facebook (Gillner 2013; Pilger 2013; Skånes arkivförbund 2009, s. 33f.; 

Vescio 2011).  

 

Föreliggande uppsats kommer att undersöka Riksarkivets och några av de under 

samma myndighet sorterande landsarkivens (Riksarkivet 2015b) bruk av Facebook. 

Hur använder arkiven Facebook? Hur interagerar de med sina brukare? Vilken bild av 

sig själva och sin önskade målgrupp sänder de ut genom sin användning av sociala 

medier? Frågeställningarna kommer att diskuteras utförligare nedan, men uppsatsen 

kommer att vara utpräglat kvalitativ, även om kvantitativa studier används såsom 

komplement och illustrationer till de kvalitativa resultaten, och även kommer att 

nyansera slutsatserna dragna däri.  
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Syfte 
Som sades ovan finns det en forskningslucka vad gäller förståelsen av arkivs 

användning av sociala medier. Som vi skall få se nedan önskar många arkiv uppnå 

interaktion med sina brukare, men få vet hur detta fungerar i praktiken. De få som vet 

det tycks – som forskningsläget visar – vara av åsikten att interaktionen fungerar 

dåligt. Ännu färre studier har berört exakt vad det är för information som arkiven 

lägger upp på sociala medier, och hur de presenterar sig själva därpå. Mycket av den 

arkivvetenskapliga forskningen har efterfrågat ytterligare forskning på just dessa 

ämnen (jfr. Liew, King & Oliver 2015; Mason 2014). Uppsatsen hoppas att kunna 

täcka delar av denna forskningslucka, i vart fall för Riksarkivets och landsarkivens 

räkning.  

 

Denna undersökning är dock inte ett självändamål. Det är författarens förhoppning att 

denna uppsats resultat skall kunna vara arkivsektorn till hjälp vad gäller att fatta 

informerade beslut om nyttan med sociala medier och huruvida det faktiskt är lönsamt 

för dem att upprätthålla sina sidor på sociala medier. Förhoppningsvis kan resultaten 

visa de arkiv som ännu inte gett sig in på sociala medier i allmänhet och Facebook i 

synnerhet vad de kan förvänta sig, och fungera som en ögonöppnare för de arkiv som 

redan befinner sig där rörande hur väl arkivsektorns förväntningar om interaktion 

överensstämmer med de faktiska resultaten. Uppsatsen syftar också till att få arkiv i 

allmänhet och de studerade arkiven i synnerhet att reflektera över det material de 

lägger upp och den självbild som de presenterar, antingen så till vida att uppsatsen 

visar att de presenterar den önskade självbilden, eller att arkiven inser att deras 

onlinepresentation är alldeles för skev. Om inte annat är det författarens förhoppning 

att uppsatsen skall kunna åberopas vid framtida policybeslut vad gäller arkivs närvaro 

på Facebook. 

 

Uppsatsen syftar även till att visa de brukare som frekventerar Riksarkivets och 

landsarkivens facebooksidor – och har möjlighet att läsa denna uppsats – att dessa 

sidor inte är höjda över vetenskaplig granskning, och att även statliga myndigheters 

verksamhet på sociala medier kan ifrågasättas. Förhoppningsvis börjar fler brukare 

efter att ha läst denna uppsats ifrågasätta varför arkivens självpresentation ser ut som 

den gör, eller inser i vart fall att självpresentationen inte av nödvändighet behöver se 

ut som den gör. Förhoppningsvis kommer uppsatsen att leda till om inte ökad debatt 

från brukarnas håll så i vart fall ökad reflektion och medvetenhet från deras sida. 

Teoretiska ramar 

Den dramaturgiska modellen 
Föreliggande uppsats kommer främst att bygga på den kanadensiske sociologen 

Erving Goffmans dramaturgiska modell, såsom den beskrivs i hans bok Jaget och 

maskerna, av vilken första upplagan gavs ut 1959. Enligt Goffman kan samtliga 

sociala situationer förstås såsom försök att förmedla ett visst intryck (exempelvis av 

kompetens, medelklasstillhörighet, eller kunglig upphöjdhet) till en mottagare 

(Goffman 2009, ss. 22f.). Detta illustreras av Goffman utifrån en teatermetafor, där 

jagpresentationen förstås som att en aktör spelar upp en scen för en publik i syfte att 

definiera situationen på ett för aktören fördelaktigt sätt (Goffman 2009, ss. 22f.). 
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Denna jagpresentation resulterar i skapandet av en ”fasad”, alltså ett utåt projicerat 

idealjag (Goffman 2009, ss.28-35).  

 

Fasaden skapas och upprätthålles, enligt Goffman, dels av hur aktören agerar inför sin 

publik, det vill säga vad vederbörande säger eller gör, men också utifrån hur aktören 

ser ut eller är klädd (Goffman 2009, ss. 30f.). Ett ytterligare och för vårt 

vidkommande särskilt viktigt begrepp inom Goffmans dramaturgiska modell är det 

som han refererar till som inramning. Enkelt sagt kan inramning beskrivas som de 

kulisser framför vilka jagpresentationen sker, och som syftar till att förstärka den 

samma (Goffman 2009, s. 29). Ett tydligt exempel är läkarmottagningar, som förvisso 

rent teoretiskt sett skulle kunna se ut hur som helst, men oftast inramas av färgglada 

anatomiplanscher och annan medicinsk utrustning, även om vi alla vet – eller i vart 

fall innerligt hoppas – att våra läkare är så pass kompetenta att de inte behöver 

konsultera anatomiplanscher från femtiotalet för att göra sitt jobb. Planscherna och 

den övriga inramningen är således enligt Goffmans synsätt inte där för att de behövs 

så mycket som för att de förstärker intrycket av medicinskt kunnande och expertis. 

 

Precis som på teatern hävdar Goffman att det finns ett utrymme där uppträdanden 

genomförs (en scen) och ett utrymme där uppträdanden kan planeras och aktiviteter 

och uttalanden som om de framfördes eller uttalades på scenen skulle få fasaden att 

rämna kan framföras eller sägas (backstage) (Goffman 2009, ss. 97-102). I Goffmans 

tappning refereras dessa till såsom de främre respektive bakre regionerna (Goffman 

2009, ss. 97, 101f.). Det säger sig självt att åskådarna, för att jagpresentationen skall 

fungera väl, till varje pris måste utestängas från den bakre regionen; ett konkret 

exempel skulle kunna vara att restaurangbesökaren absolut inte får se hur det går till i 

köket (Goffman 2009, ss. 103-106). 

 

Uppträdanden bygger enligt Goffman i hög grad på det fenomen som han kallar för 

”maskopi”, något som dels kan finnas mellan de som agerar, men också mellan 

publiken och de agerande (Goffman 2009, ss. 75-78, 186, 201). På ett plan bygger 

denna ”maskopi” på att publiken beter sig ”artigt”, och att de, även om fasaden 

temporärt raserats genom en handling från den agerandes sida, låtsas som att detta 

inte skett och låter föreställningen fortsätta och fasaden återupprättas (Goffman 2009, 

ss. 201-203).  På ett annat plan kan denna maskopi också vara ett medvetet sätt för de 

agerande att vinna sina åhörares förtroende; om maktdistansen minskas och publiken 

görs delvis delaktiga i den bakre regionen kan dessa till viss grad inkorporeras i 

teamet, och kanske även få en uppfattning om de agerande som ”egalitära” eller 

”förtroliga” (Goffman 2009, ss. 174-178). 

 

Goffmans tankar har utvecklats av den amerikanske kommunikationsvetaren Joshua 

Meyrowitz i boken No sense of place. I denna undersöker Meyrowitz elektroniska 

medias – främst televisionens – inverkan på socialt samspel i allmänhet och 

Goffmans dramaturgiska modell i synnerhet (Meyrowitz 1985). Meyrowitz huvudtes 

är att televisionens utveckling har gjort att den gamla separationen mellan främre och 

bakre region inte längre kan upprätthållas, i det att delar av den bakre regionens 

aktiviteter ofrånkomligen kommer att fångas på kamera (Meyrowitz 1985, ss. 93-

114). Mer specifikt bygger detta på att televisionsframträdanden saknar det 

platsberoende som karaktäriserar Goffmans uppträdanden – i television uppträder 

aktörerna inte längre på en specifik plats, utan framträdandena ”sker” så att säga i 
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folks vardagsrum (Meyrowitz 1985, ss. 43, 116-118, 122-125). Konsekvensen av att 

uppträdandets platsberoende försvinner är att uppträdanden inte längre kan sägas ske 

inför en speciell publik, utan potentiellt sett görs inför hela världen – eller i vart fall 

den del av hela världen som äger TV-apparater (Meyrowitz 1985, ss. 42-46). 

 

Enligt Meyrowitz samspelar ovannämnda faktorer på ett sätt som leder till en 

uppdelning av den goffmanska regionmodellen i ett antal ytterligare regioner 

(Meyrowitz 1985, ss. 46-49). Den viktigaste av dessa är ”mellanregionen”, som 

karaktäriseras av en sammansmältning mellan den främre- och bakreregionbeteenden, 

främst som en konsekvens av att aktören inte längre kan veta någonting om sin publik 

och därför måste försöka tillfredsställa samtliga potentiella åskådare (Meyrowitz 

1985, ss. 47f.). Uppträdandet i mellanregionen karaktäriseras således av ett 

”urvattnat” beteende (Meyrowitz 1985, ss. 142f.).  

 

Meyrowitz tankar nyanserar Goffmans idéer och gör det möjligt att applicera dessa på 

en värld där aktören inte längre kan välja sin publik, utan måste hantera möjligheten 

att uppträdandet beses av individer som inte accepterar den fasad aktören försöker 

avge. Även om hans fokus ligger på televisionen kan samma situation appliceras på 

sociala medier; precis som att alla som äger en TV kan se ett TV-program så kan alla 

som äger en datorn med internetuppkoppling ta del av inlägg på sociala medier. 

Mellanregionen blir således en viktig faktor även på Facebook. 

Marknadsföring 
Skillnaden mellan självpresentation på internet och marknadsföring är inte så stor 

som man skulle kunna tro vid första anblicken. I Goffmans och Meyrowitz tankar 

handlar det om att visa upp en så fördelaktig fasad som situationen tillåter, något som 

speglar American marketing associations definition av marknadsföring om ”a set of 

processes for creating, communicating and delivering value to customers and for 

managing customer relationships” (Kotler & Keller 2009, s. 45), eller närmare 

bestämt den del av marknadsföring som går under termen ”branding”, vilket kan 

definieras som att ”teach[ing] consumers ’who’ the product is […] as well as what the 

product does and why consumers should care” (Kotler & Keller 2009, s. 278). Den 

marknadsföringsteoretiska litteraturen har också på senare tid, om än försiktigt, börjat 

uppmärksamma den nytta som företag och organisationer kan dra av att välja internet 

såsom marknadsföringskanal (Kotler & Keller 2009, ss. 580-585; Kotler & Kotler 

1998, ss. 210-214). 

 

Om någonting kan sägas om den marknadsföringsteoretiska litteraturen så är det att 

den är ofantligt bred – den bok av de amerikanska professorerna i internationell 

marknadsföring respektive marknadsföring Philip Kotler och Kevin Lane Keller som 

det refererades till ovan är på närmare tusen sidor och avhandlar i princip allt som 

finns att avhandla om marknadsföring. Denna uppsats kommer således att nöja sig 

med att göra några mindre teoretiska axplock ur denna breda litteratur, och på så sätt 

komplettera och nyansera den dramaturgiska modellen. 

 

En viktig del i marknadsföring är det som kallas för ”segmentering”, det vill säga 

processen att dela upp de möjliga kunderna (brukarna, i arkivens fall) i olika 

målgrupper, och sedan välja ut en eller flera av dessa målgrupper som 

marknadsföringen skall fokusera på (Kotler & Keller 2009, ss. 248f.; Kotler & Kotler 
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1998, s. 123). Överfört till goffmanska termer skulle detta kunna motsvara utväljandet 

av en viss publik, eller i Meyrowitz fall ett försök att begränsa vilka som har insyn i 

mellanregionen. Enligt Kotler och Keller finns det i grunden endast två principer för 

marknadssegmentering, nämligen karaktäristik och beteende, där den karaktäristiska 

principen fokuserar på olika attribut, såsom bostadsort eller ålder, medan den 

beteendemässiga segmenteringen fokuserar på konsumenternas förhållande till och 

förväntningar på produkten (Kotler & Keller 2009, ss. 253, 263).  

 

Karaktäristikprincipen, som är av störst intresse för denna undersökning, kan i sin tur 

delas in i geografisk, demografisk och psykografisk segmentering, där den 

geografiska segmenteringen bygger på att dela in marknaden efter var konsumenterna 

är bosatta och den demografiska efter kriterier såsom ålder, inkomst, generation eller 

kön (Kotler & Keller 2009, ss. 253-260; Kotler & Kotler 1998, ss. 125-127). Den 

psykografiska segmenteringen bygger på människors personlighet kontra deras 

resurser, och delar upp marknaden efter människors motiv (ideal, bedrifter eller 

självförverkligande) kontra deras ekonomiska resurser och tillåter således en 

marknadssegmentering baserad på livsmål och ekonomiska resurser (Kotler & Keller 

2009, ss. 261f.; Kotler & Kotler 1998, ss. 127f.) 

 

Ytterligare ett användbart begrepp från marknadsföringsteori är det som kallas för 

”branding”. Enligt den ovan citerade definitionen (”teach[ing] consumers ’who’ the 

product is”) kan branding liknas vid framförande- och inramningsdelen i Goffmans 

och Meyrowitz teorier. Denna likhet blir tydligare i de av Kotler & Keller (2009, ss. 

288f.) använda termerna identity och image, vilka står för vad företaget sänder ut 

respektive hur det uppfattas av konsumenterna. Likheten med den dramaturgiska 

modellen blir här uppenbar. 

 

Branding bygger på vad Kotler och Keller kallar ”brand positioning”, vilket 

definieras som att varumärket (”the brand”) fås att inta en viss plats i konsumenteras 

föreställningsvärld, och därmed skapar en anledning för konsumenterna att 

konsumera produkten (Kotler & Keller 2009, ss. 308f.). Detta uppnås genom 

skapandet av vissa ”brand elements”, det vill säga varumärkets minsta beståndsdelar 

(Kotler & Keller 2009, s. 286). Elementen kan bestå av sådana saker som logotyper, 

slogans eller namn (Kotler & Keller 2009, s. 286). 

 

Ytterligare en aspekt av branding utgörs av att placera företaget i förhållande till 

andra företag, så kallad ”positioning” (Kotler & Keller 2009, ss. 308f.). Förhållandet 

till andra företag i kundernas ögon kan dels uttryckas som ”points-of-parity”, det vill 

säga det som gör ett företag likvärdigt sina konkurrenter (att de lever upp till 

branschens miniminivå), och ”points-of-difference”, de element i brandingen som gör 

att ett företag skiljer sig från sina konkurrenter (Kotler & Keller 2009, ss. 309-311). 

Oftast innebär detta att företaget i sin positionering måste välja mellan diametrala 

motsatspar för att uppnå starka points-of-difference – således kan ett företag 

positionera sig och sina produkter som havande ett ”lågt pris”, men det kan samtidigt 

inte inta positionen som ”exklusivt” (Kotler & Keller 2009, ss. 314-316). 

 

Den ovannämnde Philip Kotler och den amerikanske programspecialisten vid 

Smithsonian institution Neil Kotler hävdar i sin tur i sin bok Museum Strategy and 

Marketing (Kotler & Kotler 1998, s. 138) att det finns tre möjliga 
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positioneringsstrategier för museer. Den första bygger på attribut, det vill säga att 

museet positionerar sig utifrån egenskaper såsom ”modernitet”, ”ålder” eller ”mest 

besökta” (Kotler & Kotler 1998, s. 138). Den andra bygger på ”nytta”, vilket 

definieras såsom de eventuella fördelar som ett museibesök kommer att ge en 

besökare (Kotler & Kotler 1998, s. 138), medan den sista innebär en positionering 

efter målgrupp, såsom ”ett museum för alla åldrar” eller ”ett museum för den 

bilintresserade” (Kotler & Kotler 1998, s. 138). 

Forskningsläge 

Perspektiv på sociala medier 
Det borde inte förvåna någon att sociala medier har utsatts för en ökad mängd 

forskning under de senaste åren. Forskningen har också mer och mer kommit att 

erkänna att självpresentationens villkor förändras i och med att denna process flyttar 

över till internet och sociala medier (boyd 2011). Enligt den amerikanske professorn i 

kommunikationsvetenskap Malcolm Parks har internet i allmänhet och sociala medier 

i synnerhet kommit att ses som ”communities” (alltså gemenskaper) snarare än 

”information superhighways”, som var den tidigare använda metaforen (Parks 2011). 

Således är internet ett forum för nätverkande och gemensamt informationsskapande 

snarare än bara en kommunikationskanal (Parks 2011). Exakt vad som är ett 

”community” är dock något oklart, och många betydelser kan läggas i namnet (Parks 

2011). Parks själv ser ”community” – i sociala mediesammanhang – som någonting 

som skapas genom ett antal olika temata, av vilka de viktigaste är ”collective action”, 

”regularized information exchange” och ”attachments between users”, och studerar 

genom kvantitativ metod i hur hög grad sociala nätverkssidor (i hans fall MySpace) 

lever upp till dessa kriterier (Parks 2011). Parks drar härvid slutsatsen att så pass få 

användare (cirka 60%) uppdaterar sina profiler med jämna mellanrum, och att de 

flesta till varandra kopplade användarna ändå är vänner i verkliga livet, att MySpace 

endast med svårighet kan sägas utgöra ett särskilt ”community” (Parks 2011). 

 

Sociala medier har också studerats utifrån Bourdieus fältteori, med särskilt focus på 

hur deltagande på sociala medier kan påverka individers sociala kapital (Ellison, 

Lampe, Steinfeld & Vitak 2011). Sociala medier tillåter enligt en sådan syn 

upprätthållandet av sociala band som annars skulle ha förbleknat och försvunnit med 

tidens gång, vilket i sin tur ökar användarnas möjligheter att tillskansa sig socialt 

kapital genom utnyttjande av sociala kontakter på internet (Ellison et al. 2011). Det är 

dock viktigt att komma ihåg att den mest betydelsefulla fördelen med sociala medier i 

tillskansandet av socialt kapital inte är själva upprätthållandet av svaga sociala band – 

det kan göras i verkliga livet också – utan det faktum att dessa band kan upprätthålas 

med förhållandevis liten ansträngning; det är lättare att ha tre hundra ”vänner” på 

Facebook än vad det är att ha tre hundra vänner i verkliga livet (Ellison et al. 2011).  

 

Samma slutsatser rörande lättheten att upprätthålla efemära band på sociala medier 

dras av Johnson, Zhang, Bichard & Seltzer (2011) i deras studie av politisk aktivism 

på sociala medier. Enligt deras slutsatser kan sociala medier förvisso användas för att 

mobilisera stora skaror anhängare relativt fort, men också endast på sociala medier 

(Johnson, Zhang, Bichard & Seltzer 2011). I sin studie exemplifierar de med 
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kampanjen inför det amerikanska presidentsvalet 2008, där Barack Obamas stora 

framgångar ofta tillskrivits hans och hans kampanjs förmåga att nå ut till främst unga 

väljare på sociala medier (Johnson et al. 2011). I undersökningen upptäcktes att starkt 

politiskt engagemang ”i verkliga livet” förvisso innebar en hög grad av politiskt 

engagemang även online, men att det motsatta förhållandet inte var lika starkt 

(Johnson et al. 2011). Detta resultat tyder på att även ickepolitiska brukare av sociala 

medier i likhet med Ellison et als (2011) resultat kan signalera sin politiska 

ståndpunkt med ett minimum av ansträngning (Johnson et al. 2011). Ett synnerligen 

förvånande resultat från denna undersökning är dock att politiskt engagemang på 

sociala medier inte nödvändigtvis innebar att personen i fråga tänkte rösta i 

presidentvalet i fråga (Johnson et al. 2011). Den övergripande slutsatsen tycks alltså 

vara att emedan offlinebeteende kraftigt påverkar onlinebeteende så är det omvända 

förhållandet inte alltid sant, helt enkelt eftersom det är mer ”ansträngande” att agera 

offline än online (Johnson et al. 2011). 

 

En mer differentierande syn på användande av sociala medier intas av den 

amerikanska professorn i information och kommunikation Barbara Kaye (2011), som 

jämför politisk aktivitet på sociala nätverkssajter (såsom Facebook) med politisk 

aktivitet på bloggar. Även Kayes studie rör det amerikanska presidentvalet år 2008 

(Kaye 2011). Enligt Kaye finns det en stark uppdelning mellan de användare som är 

politiskt aktiva på sociala nätverkssidor, och de som är aktiva på bloggar (Kaye 

2011). Medan politisk aktivitet på sociala nätverkssidor främst bygger på just 

nätverkande och att ha trevligt med likasinnade, tycks blogganvändare vara ute efter 

seriös information, ehuru utanför de officiella kanalerna såsom tidningar och TV 

(Kaye 2011). Implikationen blir att bloggar och blogganvändare är mer ”seriösa” än 

de som är politiskt aktiva på sociala nätverkssidor (Kaye 2011). Detta kan naturligtvis 

sättas i relation till vad som skrivits ovan om ”priset” för att agera online respektive 

offline (jfr. Ellison et al 2011; Johnson et al 2011) – vi kan anta att det är inte särskilt 

ansträngande att ”likea” en sida på Facebook, medan det är mer ansträngade att läsa 

längre blogginlägg. 

 

Den nederländska professorn i jämförande mediastudier José van Dijck antar i sin bok 

The culture of connectivity en mer pessimistisk syn på sociala medier och deras 

förhållande till människor, mänskligt beteende, och mänsklig kultur. Enligt van Dijck 

är det ett misstag att anta att mänsklig kultur formar teknikens – såsom sociala 

mediesajters – utseende och funktioner; snarast är det så att teknikens utseende och 

gränssnitt formar den mänskliga kulturen och dess yttringar (van Dijck 2013, ss. 24f., 

29-36). Van Dijck talar här i termer av ”mikrosystem” kontra ”ekosystem”, där en 

enskild hemsida utgör ett mikrosystem, uppbyggt av dess gränssnitt och de sätt på 

vilka sidan möjliggör kommunikation, och samtliga sociala mediesajter utgör sociala 

mediers ”ekosystem”, det vill säga summan av den mänskliga kulturens möjligheter 

inom just sociala medier (van Dijck 2013, ss. 21-25). Detta betyder att det i van 

Dijcks tappning vore fel att, såsom de ovan i detta avsnitt refererade artikelförfattarna 

kanske skulle ha hävdat, anse sociala medier som plattformar som möjliggör socialt 

beteende – enligt van Dijck är sociala möjligheter snarast plattformar som skapar och 

på ett visst sätt formar socialt beteende (van Dijck 2013, ss. 29). 

 

Van Dijck visar att även om sociala medier fortfarande i mycket hög grad omges av 

en aura av ”gräsrotsrörelse” – alltså att det är brukarna som skapar sidorna och 
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innehållet – så har de flesta sociala medier ”tagits över” av kommersiella intressen 

(van Dijck 2013, ss. 14-18). Hon exemplifierar detta bland annat genom Facebook, 

som hon hävdar har bidragit till skapandet av en ”culture of connectivity”; ett 

skräddarsytt sammankopplande av människor – genom studier av deras användardata 

– med kommersiella tjänster (van Dijck 2013, ss. 46-50, 172-176). Facebook anses 

skapa en kultur som bygger på att användarna skall dela med sig av så mycket 

information som möjligt, så att de kan kopplas ihop med största möjliga mängd 

utomstående företag (van Dijck 2013, ss. 46-50, 62-65). Ett symptom på detta är 

införandet av ”tidslinjen” på Facebook, vilken tvingar människor att ordna sina 

digitala liv kronologiskt och därmed också tillåter sammankopplande av individen 

med för dennes ålder relevanta varor och tjänster, något som också i förlängningen 

resulterar i det för uppnåendet av ”connectivity” nödvändiga skapandet av ett likriktat 

och lättgenomsökt innehåll på Facebook (van Dijck 2013, ss. 54-56, 161). 

 

Det som oroar van Dijck är inte så mycket risken att få skräddarsydd reklam via 

Facebook – hon funderar till och med på om detta kanske kan vara individen till godo 

– som det faktum att denna ”culture of connectivity”, där allt skall kopplas samman 

med allt och Facebook blir vårt ”pass” till internet, så hastigt och i princip utan att 

ifrågasättas har internaliserats av brukarna (van Dijck 2013, ss. 18-20, 154f., 164, 

173).  Hon hypotetiserar att detta snabba anammande dels har att göra med att den 

senaste generationen växt upp med denna kultur såsom redan existerande, och därmed 

relativt lätt kunnat internalisera densamma, men också med den ”popularitetens 

ekonomi” som värderar popularitet högt, och därmed också tvingar folk ut på de 

sociala medier där ”popularitet” – i form av likes och ”vänner” – står att finna (van 

Dijck 2013, ss. 62f., 155). 

 

En minde pessimistisk – om än inte odelat optimistisk – syn på sociala medier och 

mänsklig kultur intas av den österrikiske lingvisten Volker Eisenlauer i A Critical 

Hypertext Analysis of Social Media (2013). I likhet med van Dijck hävdar Eisenlauer 

att mänskligt handlande och mänsklig kultur styrs av teknologins utformande, om än 

inte i lika hög grad; där van Dijck hävdar att teknologins utformande skapar 

mänskligt agerande hävdar Eisenlauer att teknologins utformande styr och begränsar 

det samma (van Dijck 2013, ss. 24f, 29-36 ; Eisenlauer 2013, ss. 11-13). Således 

måste mänskligt agerande på Facebook ske inom de ramar som mjukvaran erbjuder – 

exempelvis måste profilen se ut på ett visst sätt och betydelsen av att ”gilla” kan inte 

differentieras mellan olika tillfällen (Eisenlauer 2013, ss. 36-39; 45). 

 

Enligt Eisenlauer har internet i grunden förändrat vad som utgör en text, vilken 

ordning denna läses i, och vem som kan bli publicerad (Eisenlauer 2013, ss. 2; 56-

61). Där gamla tiders texter – såsom Eisenaluers egen bok – krävde ett internt 

sammanhang och en tydlig början och ett slut kräver internet intetdera (Eisenlauer 

2013, ss. 56-61). Alla kan för en ringa kostnad publicera sig på internet, och 

hyperlänksystemet innebär att texter – såsom personers livshistorier – kan läsas på en 

mängd olika sätt, i en mängd olika ordningar, och med en mängd olika starter och 

avslutningar, något som brukar kallas för ”hypertext” (Eisenlauer 2013, ss. 58-65). 

Det är dessutom möjligt att hävda att sådant som traditionellt sett inte varit texter – 

såsom ”gillamarkeringar” – ingår i begreppet ”text” (Eisenlauer 2013, ss. 39-50).  
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Eisenlauer delar, enkelt förklarat, in hypertextaktiviter på Facebook i ”Creative text 

actions” (CTA) och ”Automatic text actions” (ATA) (Eisenlauer 2013, ss. 147f.). En 

CTA utgörs av det på sociala medier publicerade material som användaren själv kan 

bestämma innehållet i, det vill säga kommentarer, inlägg och bilder (Genuine-CTA), 

samt delningar av andras inlägg eller länkar (Quoted-CTA) (Eisenlauer 2013, ss. 

148f.). ATA utgörs för sin del av innehåll vars betydelse bestäms av mjukvaran och 

inte av användaren (Eisenlauer 2013, s. 149). ATA kan antingen vara medvetna 

handlingar av användaren – såsom att trycka ”gilla” eller lägga till en ”vän” – eller 

också fullständigt omedvetna (Eisenlauer 2013, ss 149f.). 

 

Sammanfattningsvis får man konstatera att forskningen om sociala medier är 

splittrad, och pekar antingen mot sociala medier som en teknologi fylld av nya 

möjligheter, eller som allas vår undergång. För denna undersöknings vidkommande är 

frågan huruvida Facebook är bra eller dåligt kanske inte särskilt relevant, men en 

viktig lärdom är att sociala medier måste förstås på sina egna villkor; bara för att man 

vill komma närmare sina brukare betyder detta inte nödvändigtvis att sociala medier 

automatiskt tillgodoser detta, och Eisenlauer och van Dijck visar att möjligheterna till 

självpresentation på Facebook i allra högsta grad styrs av sidans tekniska utformning. 

Eisenlauers modell med CTA och ATA pekar också framåt till intressanta 

tolkningsmöjligheter vad gäller interaktionen med brukare på Facebook Vem vet 

egentligen vad det innebär att trycka ”like” på ett inlägg eller bli ”fan” av en sida – 

som Eisenlauer skriver så är bådadera ATAs vars betydelser kan variera från brukare 

till brukare. Kanske är det så att Facebook är ett forum för upprätthållande av efemära 

sociala band i syfte att vinna socialt kapital, snarare än ett community där folk 

interagerar? Oavsett vilket är det i fortsättningen viktigt att, i van Dijcks anda, hålla i 

minnet att det alltid finns en baktanke med sociala medier – oavsett om 

själpresentationen styrs av företags vinstintressen eller ej så får den nog anses vara 

styrd av den tekniska infrastruktur Facebook själva byggt in i sin webbsida. 

ABM-institutioner och sociala medier 
ABM-institutioner världen över har på senare tid blivit mer och mer aktiva på sociala 

medier i allmänhet (Griffin & Taylor 2013; Kriesberg 2014; Padilla-Meléndez & 

Águila-Obra 2013) och Facebook och Twitter i synnerhet (Buontouri & 

Giannakopolous 2014; Crymble 2010; Kriesberg 2014; Mason 2014). Som det tyska 

arkivrådet vid landsarkivet i Nordrhein-Westfalen Bastian Gillner (2013) skriver är 

tyska arkiv – och kanske även arkiv i resten av världen – dock långt från en situation 

där användandet av sociala medier kan anses optimalt. Synen på sociala medier i 

allmänhet och Facebook i synnerhet är övervägande positiv hos arkivarier, men det 

saknas visioner om hur arkiv skall utveckla sin närvaro på Facebook (Gillner 2013). 

Enligt Gillner måste arkiven genom utnyttjande av sociala medier röra sig mot en 

ökad grad av interaktion med brukarna, och förvandla sina sidor på sociala medier till 

”virtuella läsesalar”, där brukarna kan ta del av arkivmaterial och interagera med – 

läsa, kommentera, transkribera – det samma tillsammans med arkivet och andra 

brukare (Gillner 2013).  

 

En liknande bild av förvirring rörande vad ABM-institutioner egentligen skall med 

Facebook till röjes i den amerikanske affärs- och användarerfarenhetsanalytikern vid 

Robert B. Woodruff-biblioteket Jonathan Bodnar & bibliotekarien vid Georgia tech 

Ameet Doshis (2011) artikel. Enligt denna är åsikterna om biblioteks användning av 
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sociala medier antingen översvallande positiv eller helt och hållet negativ, men aldrig 

nyanserad (Bodnar & Doshi 2011). Mycket har skrivits om vad som är det ”bästa 

sättet att använda sociala medier”, men mycket litet om hur brukare interagerar med 

bibliotek på sociala medier och hur denna information tas emot (Bodnar & Doshi 

2011). Den akademiska litteraturens råd om ABM-institutioners facebookanvändning 

kan således kokas ner till ”skriv informativa inlägg”, snarare än konkreta modeller för 

hur Facebooks tekniska möjligheter används på bästa sätt och dess tekniska svagheter 

bäst vägs upp (Bodnar & Doshi 2011).  

 

Denna pessimistiska syn på ABM-institutioners användning av sociala medier till 

trots befinner sig dessa de facto på internet. Den tyske arkivarien Andreas Pilgers 

(2013) genomgång av hur landsarkivet i Nordrhein-Westfalen använder sin 

facebooksida i praktiken tycks i mångt och mycket bekräfta oron hos Gillner och 

Bodnar & Doshi; Facebook ses som en i grunden problemfri och icke 

problematiseringsvärd del av arkivets verksamhet, samtidigt som facebooksidan inte 

används till annat än att informera om arkivets verksamhet, evenemang och om 

intressanta höjdpunkter i samlingarna (Pilger 2013). Denna verklighet ekas också i de 

grekiska arkivvetarna Lina Buontouri & Georgios Giannakopolous (2014) 

undersökning av grekiska arkivs användning av sociala medier. Även här tycks 

publikation av evenemang och höljdpunkter i samlingarna dominera i hopp om att dra 

fler fysiska besökare till arkiven, medan det inte finns resurser och energi för att 

arbeta med interaktion med brukarna (Buontouri & Giannakopolous 2014). 

 

Även andra arkiv tycks främst använda sociala medier för att marknadsföra sig själva, 

snarare än att interagera med brukarna. Digitalhistorikern Adam Crymbles studie av 

arkivarier och arkiv på Facebook och Twitter visade att det publicerade materialet i 

största allmänhet handlade om artiklar av intresse för andra arkivarier, samt reklam 

och länkar till arkivens egna hemsidor, snarare än interaktion med eventuella brukare 

(Crymble 2010). Den amerikanske arkiv- och informationsvetaren Adam Kriesberg 

(2014) identifierade i sin studie av arkivs aktivitet på Twitter fem stycken strategier 

som arkiv kan anamma i sin användning av sociala medier; formal approach 

(envägskommunikation av arkivmaterial och information), direct interaction (den 

sorts interaktion som efterfrågats av författarna ovan), event promotion 

(envägskommunikation i hopp om att dra användare till arkivens aktiviteter), 

showcasing twitter proficiency (det vill säga uppvisande av arkivet såsom tekniskt 

kompetent vad gäller sociala medier) och targeted approach (selektivt kontaktande av 

vissa grupper av användare), strategier som kan användas separat eller tillsammans 

med varandra. Studien visade dock att arkiven till syvende og sidst främst publicerade 

material från sina egna hemsidor och gjorde reklam för evenemang, det vill säga 

ägnade sig åt formal approach och event promotion (Kriesberg 2014). 

 

En liknande brist på interaktivitet kan skönjas vad gäller bibliotek på sociala medier. 

De amerikanska bibliotekarierna Melanie Griffin & Tomaro Taylor (2013) 

konstaterar att även om bibliotek ofta har sidor på sociala medier så används dessa 

oftast för envägskommunikation av intressanta evenemang och exemplar i 

samlingarna. Användarnas kommentarer tenderar att vara korta och egentligen inte 

särskilt interagerande – de vanligaste formerna av ”användarinteraktion” tycks vara 

användandet av gilla-knappen eller kommentarer såsom ”coolt” (Griffin & Taylor 

2013). Samtidigt hävdar de att fördelarna med att vara närvarande på sociala medier 
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inte endast kan mätas i mängden ”interaktion” – vad nu det är – och att även likes och 

korta kommentarer tyder på att biblioteken når ut med information till brukarna 

(Griffin & Taylor 2013).  

 

På samma sätt hävdar de amerikanska bibliotekarierna Dianna Sachs, Edward Eckel 

& Kathleen Langan (2011) att brukare i allmänhet är nöjda med biblioteks närvaro på 

Facebook, och att få av dem egentligen är intresserade av att aktivt söka hjälp av – 

interagera med – biblioteken på Facebook. Snarast är de flesta brukare nöjda med att 

biblioteken tipsar dem om evenemang, sökmetoder och specifika resurser i 

bibliotekens samlingar (Sachs, Eckel & Langan 2011). Något tillspetsat skulle man 

således kunna säga att Sachs, Eckel & Langans resultat visar att det främst är 

biblioteken som söker ”interaktion”, medan de flesta brukare nöjer sig med att vara 

”passiva” mottagare av den information som publiceras (Sachs, Eckel & Langan 

2011). 

 

Diskussionen ovan visar med all önskvärd tydlighet att ABM-institutioner ger sig in 

på sociala medier i hopp om att finna ”interaktion” och sedan blir bestörta när detta 

inte sker. De nya zeeländska informationsvetarna Liew, King & Oliver (2015) tar 

fasta på denna problematik och konstaterar att det egentligen inte finns något 

genomtänkt sätt att utvärdera arkivs närvaro på sociala medier. Där Griffin & Taylor 

(2013)  hävdar att likes och annan mätbar statistik visar att ABM-institutioner når 

framgång på sociala medier menar Liew, King & Oliver (2015) att antal likes och 

antal följare kanske inte är de bästa värdena för att utvärdera sociala medier. Studier 

visar att många arkiv ger sig in på sociala medier utan någon genomtänkt strategi, och 

att det därför också finns en risk att endast de som följer arkiven i den fysiska världen 

också följer arkiven i den elektroniska världen (Liew, King & Oliver 2015). Risken 

finns att arkiven – utan en genomtänkt vision för sociala medier – förmulerar 

högstämda visioner om ”interaktion”, men att effekten snarast blir motsatsen (Liew, 

King & Oliver 2015). 

 

Samma problematik diskuteras av arkivvetenskapsstudenten Marissa Mason (2014), 

som slår fast att vi ännu vet alldeles för litet om huruvida arkiv tjänar på att befinna 

sig på sociala medier eller ej, och att om det är något som vi vet så är det att det är 

svårt att få brukare att interagera med arkiven på sociala medier. Även Mason 

efterfrågar en genomtänkt approach till sociala medier, särskilt då dessa 

karaktäriseras av sin stora spretighet – Facebook och Twitter är enligt henne trubbiga 

instrument som är bra om man vil nå ut med information till många, men inte särskilt 

bra på att dela endast bildmaterial eller videofilmer; i sådana fall är Flickr respektive 

YouTube bättre lösningar (Mason 2014). Samtidigt varnar Mason för de möjliga 

problem som kan uppstå för arkiv när dessa skall etablera sig på sociala medier; 

delvis kan det vara opassande (”appropriateness”) för offentliga institutioner att 

marknadsföra sig genom privata kommersiella sidor, dels kan upphovsrättsliga 

problem uppstå, och dels slukar sociala medier tid och resurser för en vinning som, 

enligt vad som sagts ovan, i bästa fall är oviss (Mason 2014). 

 

Forskningschefen vid statsarkiven i Queensland Louise Cadell (2013) efterlyser i 

likhet med Mason och Liew, King & Oliver en genomtänkt strategi för sociala 

medier, men då främst för arkivpersonalens räkning. Då vinningen med närvaro på 

sociala medier är så pass osäker kan existensen av en ”social media policy” legitimera 
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det arbete som läggs ner på upprätthållandet av denna närvaro, och därmed 

uppmuntra fler organisationer att etablera sig på exempelvis Facebook (Cadell 2013). 

För Cadell (2013) är närvaro på Facebook således ett mål i sig för ABM-institutioner, 

en uppdelning som i en undersökning av de spanska managementvetarna Antonio 

Padilla-Mélendez & Ana Rosa del Águila-Obra (2013) utgör en av tre möjliga 

strategier för museers användning av sociala medier. Dessa tre strategier är 

”defender” – sociala medier utgör ett komplement till den vanliga hemsidan och det 

fysiska museet –, ”analyzer” – sociala medier utgör ett mål i sig, med fokus på 

digitalt material och hyperlänkande till andra sidor – och slutligen ”prospectors”, där 

sociala medier används för att skapa värde direkt på internet genom exempelvis 

möjligheten till skapandet av personliga hemsidor med direktuppdateringar om för 

användaren intressanta utställningar, evenemang eller föremål (Padilla-Mélendez & 

Águila-Obra 2013). 

 

För att sammanfatta tycks alla ABM-institutioner som befinner sig på sociala medier 

vara där i hopp om att interagera med sina brukare, men få vet egentligen hur detta 

skall gå till. Alla tycks dessutom vara övertygade om att de är just de som gör 

någonting fel; enligt Gillner är tyska arkiv mycket sämre än utländska arkiv på 

interaktion och Buontouri & Giannakopolous hävdar att grekiska arkiv saknar 

resurser och till skillnad mot resten av världen därför inte kan interagera med sina 

brukare på sociala medier. Samtidigt tyder alla andra studier på att de flesta ABM-

institutioner är urusla på att interagera med sina brukare. Gräset tycks således alltid 

vara grönare på andra sidan, och ingen verkar egentligen veta hur ABM-institutioners 

närvaro på sociala medier skall tolkas och utvärderas. I de fall där användarna 

tillfrågas tycks de inte vara särskilt intresserade av att ”interagera”, utan nöjer sig med 

att vara passiva mottagare. Ännu mer frapperande är att detta är en fråga som – om 

man tittar på undersökningsobjekten ovan – tycks sysselsätta arkiv och bibliotek i 

mycket högre grad än museer. För vår undersöknings vidkommande är just detta 

förhållande mellan den önskade interaktionen och brukarnas passivitet intressant; hur 

interagerar användarna med de undersökta arkiven? Var befinner sig vårt 

undersökningsmaterial i Kriesbergs och Padilla-Mélendez & Águila-Obras modeller?  

Marknadsföring och sociala medier 
Även marknadsföring har diskuterats ur sociala medieperspektiv. Ett exempel på 

detta är de amerikanska informationsvetarna Christie Koontz och Lorri Mons (2014) 

bok Marketing and social media, som dessutom vänder sig direkt till institutioner 

som arkiv, bibliotek och museer. Enligt Koontz och Mon är den stora fördelen för 

ABM-institutioner att etablera sig på sociala medier att de inte längre är platsbundna; 

den gamla fysiska platsen som lika fysiska besök har ersatts av den ”virtuella platsen” 

som alla med en internetansluten dator kan besöka (Koontz & Mon 2014, ss. 143-

146). Enligt deras synsätt är möjligheten att använda sociala medier i marknadsföring 

närmast oändliga, och behovet av en sådan marknadsföring i grunden självklar 

(Koontz & Mon 2014, ss.5f. 158-162).  

 

Likväl driver Koontz och Mon tesen att det inte bara är för en kulturarvsinstitution att 

skaffa sig exempelvis en facebooksida – varje form av sociala medier kommer med 

sina för- och nackdelar, och det är endast efter noggranna efterforskningar som man 

kan fatta ett informerat beslut om institutionen skall lansera sig på Facebook, Twitter, 

YouTube eller Flickr (Koontz & Mon 2014, ss. 21, 67f., 158-162). Det gäller även för 
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institutionen att skapa ett så kallat ”mission statement”, det vill säga en 

sammanhängande strategi för vad som skall uppnås med marknadsföringen på sociala 

medier, vad som skall publiceras, och vem det skall vara riktat till (Koontz & Mon 

2014, ss. 15-22). För att besvara dessa frågor går de till väga precis som i de ovan 

refererade marknadsföringsteorierna, och förordar grundlig marknadsefterforskning 

och -segmentering (Koontz & Mon 2014, ss. 67-70; Kotler & Keller 2009, ss. 248-

266; Kotler & Kotler 1998, ss. 123-133) 

 

Koontz & Mon diskuterar även hur den marknadsförande institutionen skall förhålla 

sig till de olika identifierade segmenten, och hävdar att det i grunden endast finns fyra 

förhållningssätt till olika marknadssegment och hur man marknadsför till dessa 

(Koontz & Mon 2014, ss. 103f.). Det första, ickedifferentiering, bygger egentligen på 

att inte alls förhålla sig till segmenteringen, utan marknadsföra sig på samma sätt till 

alla möjliga brukare (Koontz & Mon 2014, ss. 103). Det andra förhållningssättet, 

differentiering, bygger på att institutionen försöker nå ut till samtliga potentiella 

brukare, men nyttjar olika strategier och kanaler för olika segment (Koontz & Mon 

2014, ss. 103f.). Det tredje sättet, nichning, bygger på att ett eller flera 

marknadssegment identifieras såsom varande särskilt attraktiva, och att 

marknadsföringen således riktar in sig på dessa (Koontz & Mon 2014, ss. 104). 

Slutligen går det även att arbeta med vad Koontz och Mon kallar för ”mass 

customization”, det vill säga utnyttjandet av internets möjligheter för att – inom 

rimlighetens gränser – marknadsföra sig till individer snarare än segment (Koontz & 

Mon 2014, ss. 104). 

 

Företags användning av sociala medier har även studerats av lektorn respektive 

professorn i management och marknadsföring Poonam Arora och Carolyn Predmore 

(2013). Även dessa har en grunden positiv syn på möjligheterna med sociala medier, 

och hävdar att företags närvaro på sociala medier främst har två syften. Det första är 

att nå ut till kunderna och tillåta kunderna att hitta företaget (Arora & Predmore 

2013). Det andra – och kanske viktigare – syftet är att bygga lojalitet och förtroende 

för företaget hos kunderna (Arora & Predmore 2013). Ur detta perspektiv är det 

viktigt för företag att via sociala medier vara öppna för diskussion och kritik på 

sociala medier – att ha högt i tak är således inte bara en möjlighet på sociala medier 

utan också ett måste (Arora & Predmore 2013). Närvaron på sociala medier handlar 

också om att på snabbast möjliga sätt kunna hantera uppkomna imagekriser genom 

existensen av en enkel och välbesökt kommunikationskanal (Arora & Predmore 

2013) 

 

En liknande studie av företagsvetaren Carlota Lorenzo-Romero, 

internetsmarknadsföringsvetaren Efthymios Constantinides & 

marknadsföringsvetaren María-del-Carmen Alarcón-del-Amo rörande den spanska 

försäkringsbranschen och användandet av sociala medier visar också på fördelarna 

med sociala medier vad gäller kontrollerandet av kriser, även om den bakomliggande 

analysen är något mer cynisk och inriktad på maktförhållanden; om företaget inte 

talar med kunderna talar kunderna om företaget (Lorenzo-Romero, Constantinides & 

Alarcón-del-Amo 2013). Förutom detta mål – ”minimize the negative effects of 

customer empowerment” – hävdar författarna att det finns en kvalitativ skillnad i 

användandet av sociala medier mellan stora och små företag; där stora företag främst 

använder sin närvaro på sociala medier för branding, försöker små företag mer aktivt 
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nå ut till och kommunicera med sina kunder på sociala medier (Lorenzo-Romero, 

Constantinides & Alarcón-del-Amo 2013).  

 

En annan bild råder inom den italienska försäkringsbranschen där Facebook tycks 

vara den vanligaste formen av sociala medier för företagen även om användandet av 

sociala medier också här tycks vara underutvecklad vad gäller företagens närvaro och 

fulla utnyttjande av teknikens möjligheter (Castriotta, Floredu, Di Guardo & Cabiddu 

2013). Författarna menar att det i grunden finns två sätt på vilka en sida på sociala 

medier i allmänhet och Facebook i synnerhet används av företag; antingen kan sidan 

användas som en envägskommunikationskanal, eller också för att interagera med 

företagets kunder (Castriotta et al. 2013). I det fall att facebooksidan används för 

interaktion med kunderna har författarna identifierat ett antal strategier för denna 

interaktion; det mest grundläggande, som författarna kallar för ”customer care”, 

bygger på att genomskinligheten i företagets arbetsprocess ökar, och brukarna får en 

plats att få sina klagomål besvarade (Castriotta et al 2013), något som liknar de 

spanska företagens användning av sociala medier (Lorenzo-Romero, Constantinides 

& Alarcón-del-Amo 2013). ”Dialogdesign”, bygger istället på att skapa en plats där 

företaget kan möta kunderna i dialog om företagets verksamhet och vice versa, medan 

”det virtuella torget” i princip bygger på att skapa en så välkomnande och 

inkluderande atmosfär som möjligt på företagssidan, där diskussionerna inte 

nödvändigtvis behöver handla om försäkringar (Castriotta et al. 2013). Det sista 

alternativet bygger på problemlösning, där företaget hjälper kunder välja rätt produkt 

och informerar om företagets möjligheter att exempelvis ersätta förlorade eller trasiga 

produkter (Castriotta et al. 2013). Studien visade dock att den huvudsakliga mängden 

interaktion från brukarnas sida, med några få undantag, var relativt liten och att de 

flesta försäkringsbolags facebooknärvaro byggde på top-down-kommunikation, om 

än med inslag från de andra strategierna (Castriotta et al 2013). 

 

Marknadsföringsvetarna Anna Zarkada & Christina Polydorou (2013) har studerat 

företags bildinlägg på Facebook. Författarna identifierar de visuella elementen på 

företagens facebooksidor som de för marknadsföringen mest intressanta; profil- och 

bakgrundsbilder utgör det första som en brukare ser på företagets facebooksida, och 

utgör också ett av de viktigaste sätten för företag att marknadsföra sig till sina kunder 

(Zarkada & Polydorou 2013). Genom dessa visuella element, samt de bilder företaget 

lägger upp på sin tidslinje, kan verksamheten kommuniceras till brukarna snabbt och 

effektivt (Zarkada & Polydorou 2013). Bildinläggen har makten att, enligt författarna, 

skapa starka positiva känslor hos de som ser dem, och kan således leda till 

interaktion, positiva känslor för företaget, och ytterligare spridning (Zarkada & 

Polydorou 2013). Det är med detta i baktanke inte heller särskilt konstigt att bilderna 

förmedlar positiva bilder av företaget, dess historia, och dess verksamhet (Zarkada & 

Polydorou 2013) – att positiva nyheter slår starkare än negativa sådana i sociala 

medier (vilket knappast torde vara en överraskning) bekräftas för övrigt också av 

Leungs (2013) studie av sjukhus på sociala medier, där mödravårdscentraler oftast ser 

mer aktivitet än kliniker för kroniskt sjuka. 

 

Sammantaget verkar det som om marknadsföring på sociala medier fortfarande är i 

uppbyggnadsfasen och att denna, i likhet med ABM-institutionernas närvaro på 

sociala medier, ännu inte realiserat sin fulla potential. Att befinna sig på sociala 

medier och bedriva marknadsföring därigenom ses dock som någonting nödvändigt, 



 

 18 

och kanske också i grunden positivt. Intressant nog ses den stora fördelen med 

marknadsföring på sociala medier, i likhet med situationen för ABM-institutioner, 

som möjligheten till interaktion med kunderna, men företagens egen aktivitet tycks 

främst utgöras av envägskommunikation. Också intressant är att den specifika 

litteraturen om marknadsföring på sociala medier, exempelvis Koontz & Mon, inte 

tycks skilja sig nämnvärt från annan marknadsföringslitteratur vad gäller metodiken; 

marknadsföring på sociala medier blir således endast en fortsättning på den vanliga 

marknadsföringen med andra medel. Avslutningsvis tycks Castriottas modell med 

”virtuella torg”, ”dialogdesign”, ”customer care” och så vidare visa på intressanta 

möjligheter att kategorisera marknadsföringsansträngningar på sociala medier. 

Självpresentation och sociala medier 
Studier av självpresentation på sociala medier tenderar att studera de sätt på vilka 

individer (snarare än organisationer) presenterar sig själva på sina egna sidor (jfr. 

Aspling 2011; Farquhar 2013; Strano 2008; Strano & Queen 2012). 

Sociologimasterstudenten Fredrik Aspling (2011, s. 23) har undersökt 

facebookanvändares attityder till självpresentation ur ett goffmanskt perspektiv, och 

hävdar att självpresentation på Facebook främst bygger på att få kommentarer och 

likes, varför också självpresentationen består av sådana saker som tenderar att 

generera just kommentarer och likes. Asplings undersökning visar att negativa 

känslor och nyheter oftast undertrycks, men att också delar av det positiva innehållet 

filtreras (Aspling 2011, ss. 21f.). Således tenderar självpresentationen på Facebook att 

vara övervägande positiv, men också positiv på ett sätt som bygger på originalitet och 

ett undertryckande av allt för personliga stämningar; det räcker således inte att vara 

enbart positiv, utan man måste också vara originell och spirituell på ett sätt som 

närmast liknar nonsenshumor (Aspling 2011, ss. 21f.). Aspling använder också 

begreppet ”dramaturgisk spontaneitet” för att förklara presentationen av sådant 

material som vid första anblicken tycks vara representativt för den bakre regionen; 

detta material är i Asplings tappning inte så mycket tecken på en spricka i fasaden 

som ett försök att få främre regionbeteende att se ut som bakre regionbeteende och 

därmed också verka mer intressant och uppseendeväckande (Aspling 2011, s. 39). 

 

Pressvetaren Andrew Mendelson och kommunikationsvetaren Zizi Papacharissi 

(2011) har studerat universitetsstudenters bildmässiga självpresentation på Facebook, 

och hur detta relaterar till skapandet av ett ”vi” i studenternas vänkretsar. Enligt 

denna studie är det omöjligt att se bilderna som ”sanna” vittnesbörd om hur 

studenternas liv artar sig, utan de måste ses som en noga planerad och utförd form av 

självpresentation, både vad gäller valet av motiv och vilka bilder som görs 

tillgängliga på sociala medier (Mendelson & Papacharissi 2011). Föga förvånande 

verkar det som att det är en i grunden positiv fasad som byggs upp på individernas 

sociala medier – studenterna framställs som ”perpetually bonding with friends and 

toasting the best of times” (Mendelson & Papacharissi 2011).  

 

Pressvetaren Lee Farquhar (2013) tar samma avstamp som Mendelson och 

Papacharissi i studien av självpresentation genom bilder på Facebook, men kommer 

till ett något annorlunda resultat. Där Mendelsson och Papacharissi diskuterar 

möjligheten att framställa sig själv i bästa möjliga dager anser Farquhar att 

huvudsyftet med självpresentation på Facebook handlar om upprätthållandet av 

gruppidentiteter (Farquhar 2013). Genom att lägga upp bilder föreställande vissa 
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temata kan facebookanvändare skapa så kallade ”identity pegs”, vilka signalerar en 

viss grupptillhörighet eller egenskap; något förenklat hävdar Farquhar att 

facebookanvändares självpresentation står att finna i att de lägger upp bilder som 

visar vari deras intressen ligger (Farquhar 2013).  

 

Farhuar diskuterar också möjligheterna att kontrollera sin självpresentation på 

Facebook genom möjligheterna till att avtagga sina bilder (Farquhar 2013). De 

amerikanska kommunikationsvetarna Michelle Strano & Jill Queen (2012), som 

studerat just avtaggning av bilder och borttagande av texter i hopp om att kontrollera 

självpresentationen på Facebook, kallar detta för ”suppression management”. Studien 

i fråga visar att avtaggning och andra former av ”suppression management” inte bara 

är mycket vanliga på Facebook, utan också i hög grad socialt accepterat hos de 

individer som är aktiva där (Strano & Queen 2012). Författarna konstaterar att de fyra 

huvudsakliga anledningarna till att utföra ”suppression management” var att dölja 

oattraktiva foton, att undvika att visa beteende som kan leda till olika former av 

bestraffning, att markera avstånd från icke önskvärda bekanta, eller helt enkelt för att 

ta bort foton som uppenbarligen inte föreställde dem själva (Strano & Queen 2012).  

 

Ovanstående diskussion tycks peka mot att självpresentation på sociala medier kan 

reduceras till ”publicera det bra, dölj det dåliga, och ljug så mycket det bara går”. En 

mer pragmatisk syn på självpresentation intas av Bullingham & Vasconcelos (2013), 

som diskuterar onlinesjälvpresentationens förhållande till det verkliga jaget. Enligt 

deras resultat är självpresentationen online inte så mycket förljugen som förvrängd, i 

det att det finns en stark koppling mellan individens ”verkliga” jag och hur 

vederbörande presenterar sig på sociala media (Bullingham & Vasconcelos 2013). 

Enligt deras resultat är det snarast som så att vissa karaktärsdrag förstärks (snarare än 

förfalskas) och andra förminskas (snarare än tas bort helt) (Bullingham & 

Vasconcelos 2013). Samtidigt trycker författarna på det faktum att deras resultat tyder 

på att självpresentation på sociala medier måste följa de sociala spelregler som 

existerar på internet; även om det är tekniskt möjligt att leva ut sitt idealjag på nätet är 

det inte alltid socialt möjligt att göra det (Bullingham & Vasconcelos 2013) 

 

Studier av självpresentation på sociala medier har dock inte endast rört skapandet av 

ett personligt jag, utan även ett professionellt sådant. Den amerikanska pressvetaren 

Dawn Gilpin (2011) har undersökt Twitter som en arena för skapandet av 

professionella identiteter hos PR-arbetare. Enligt Gilpin leder sociala medier till 

skapandet av intressegrupper – så kallade ”colloquys” – som pratar om och med 

varandra (Gilpin 2011). Även här handlar det om att skapa så mycket socialt kapital 

för minsta möjliga ansträngning (jfr. Ellison et al. 2011), ehuru detta sociala kapital 

inte ses som existerande i själva nätverket, utan mer i hur man kommunicerar sin 

kompetens som PR-person genom inlägg och konversationer (Gilpin 2011).  Vad 

gäller själva informationen som kommuniceras anses den i Gilpins studie vara 

övervägande positiv och yrkesinriktad – det gäller således att bygga upp en så positiv 

och kompetent fasad som möjligt, byggandes på teknologiskt yrkeskunnande (Gilpin 

2011). 

 

Den amerikanske pressvetaren Jose Marichals (2013) studie av mikroaktivism på 

Facebook ligger någonstans i mellanlandet mellan skapandet av en personlig och 

professionell identitet på sociala medier. Marichal vänder sig mot tanken på 
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deltagande i politiska grupper på Facebook som en sorts ”slactivism” – aktivism utan 

egentligt engagemang – utan ser istället deltagandet i sådana grupper som ett sätt att 

performativt skapa ett politiskt jag (Marichal 2013). Således behövs, enligt Marichals 

tolkning, inget mer än ett tryck på gilla-knappen för att genomföra en 

självpresentationshandling och associera sig med en rörelse som individen finner 

lovvärd (Marichal 2013). Faktum är att Marichal inte ser någon större problematik i 

att de flesta politiska facebooksidor inte manar till ytterligare handling från sina 

medlemmar – huvudpoängen med dessa sidor är enligt Marichal att uttrycka ett 

politiskt budskap och skapa en röst för politiska rörelser, snarare än att vara faktiska 

plattformar för politisk handling (Marichal 2013). 

 

Vissa studier visar dock att självpresentation på sociala medier inte alltid är så 

medveten som de ovanstående artiklarna tycks göra gällande. Farquhar (2013) 

påminner oss om att tolkningen av självpresentationen till syvende og sidst alltid 

ligger i läsarens händer, snarare än i facebookanvändarens, och den ovannämnda 

Michelle Stranos (2008) statistiska undersökning av profilbilder på Facebook pekar 

mot det faktum att även om det är möjligt att urskilja mönster i 

profilbildsanvändandet så är det inte lika säkert att användarna själva kan beskriva 

anledningen till att vissa profilbilder används. Svaren på frågan om varför en viss 

profilbild används är i Stranos undersökning oftast vaga och schablonartade, och visar 

enligt författaren på de stora riskerna med att anta att alla val vad gäller 

självpresentation på sociala medier är medvetna för aktörerna själva (Strano 2008). 

 

I sammandrag tycks forskningen om självpresentation på sociala medier främst röra 

enskilda individers självpresentation. Rör det sig om organisationer anses detta 

snarast vara marknadsföring, vilket vi kunnat konstatera i ovanstående avsnitt. Någon 

egentlig skillnad däremellan torde dock egentligen inte föreligga. Vi kan också 

konstatera att forskningen om självpresentation på sociala medier – naturligtvis något 

förenklat – oftast diskuterar självpresentationen i termer av ”positiva meddelanden”, 

snarare än djupstudier av vad dessa positiva meddelanden egentligen uttrycker. En 

intressant avvikelse härifrån är Gilpins studie av professionellt identitetsskapande – 

om PR-arbetare kan framställa sig såsom kompetenta inom PR, varför kan då inte 

arkiv visa sig såsom kompetenta inom arkivsfären? Strano & Queen bidrar också 

genom ”suppression management” med intressanta perspektiv i det att de sätter 

fingret på det faktum att självpresentation inte bara handlar om vad som presenteras, 

utan också hur man hanterar sådant material som avviker från den önskade 

jagpresentationen. Det är även viktigt att komma ihåg Marichals och Stranos 

slutsatser om att självpresentation inte behöver vara särskilt stor till sin omfattning, 

och ej heller helt och hållet medveten. 

Operationalisering 

Den kvalitativa studien 
Föreliggande uppsats kommer främst att utgöras av en kvalitativ studie av de berörda 

arkivens inlägg och bilder på Facebook under 2014. Materialets sammansättning, 

karaktär, styrkor och svagheter behandlas mer detaljerat i kapitlet nedan. Ehuru 

författaren inte önskar tillskriva sig någon särskilt metodologisk skola ligger 
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undersökningen nära den textanalytiska metod som presenteras av Boréus (2011b) 

och Sverrissons (2011) visuella metodik; den intresserar sig för hur de olika arkiven 

genom text och bild framställer sig själv. På detta sätt tangerar undersökningen också 

diskursanalysen, i det att den är ute efter det underförstådda i texten och förstå det sätt 

på vilket man talar om ett visst ämne under en viss tid (Alvesson & Sköldberg 1994, 

ss. 281-283; Boréus 2011a, ss. 151-154; Boréus 2011b, ss. 138f.) (det vill säga arkiv 

om arkivverksamhet i nutid), även om diskursanalysens explicita fokus på makt över 

människor (jfr. Boréus 2011b, ss. 139-141) inte är särskilt framträdande i denna 

undersökning. 

 

Mer konkret kommer den kvalitativa delen av undersökningen att ta avstamp i 

Goffmans dramaturgiska modell, och undersöka dels inramningen – de ”fasta” 

delarna av facebooksidan, såsom bakgrundsbilder, profilbilder och ”om-sidan” – och 

dels självpresentationen i form av de inlägg som arkiven gör under den valda 

undersökningsperioden. Undersökningens natur gör att den bakre regionen inte 

kommer att kunna undersökas – ett faktum som diskuteras mer utförligt i avsnittet om 

avgränsningar nedan. Goffmans modell kommer även att kompletteras med 

Meyrowitz tankar om det urvattnade mellanregionbeteendet, samt Eisenlauers och 

van Dijcks tankar om Facebooks teknologiska infrastruktur såsom styrande mänskligt 

beteende och betydelsen av de samma. Någon tydlig dispositionsmässig skillnad 

mellan Riksarkivets och landsarkivens verksamhet kommer inte att göras, förutom i 

de fall där ett visst temata uppträder hos en institution och inte hos en annan.  

 

Självpresentationen kommer inte endast att analyseras utifrån det dramaturgiska 

perspektivet och forskningen om sociala medier. Den kommer även att diskuteras 

utifrån marknadsföringsteoretikernas tankar om segmentering, samt branding och 

positionering, fast på ett för dessa teoretiker omvänt sätt; i stället för att ställa frågan 

vilka segment som skall utgöra marknadsföringens mål och vilken bild man vill att 

dessa skall ha av arkiven, kommer frågan snarast att vara vilka segment arkiven 

vänder sig till, och vilken positionering som förs ut till dessa i den befintliga 

marknadsföringen. 

 

En viktig faktor som kommer att vägas in i undersökningen är i hur hög grad brukare 

interagerar med arkiven på Facebook, och hur denna interaktion ser ut. Resultatet 

kommer att jämföras med Kriesbergs och Padilla-Meléndez & Águila-Obras modeller 

för hur ABM-institutioner utnyttjar Facebook till interaktion med brukarna. Lyckas 

de undersökta arkiven uppnå den grad av interaktion som många arkiv drömmer om? 

Eller blir resultatet, sociala mediers löften till trots, ändå envägskommunikation? 

Särskilt intressant ur ett interaktionssammanhang är också att undersöka hur 

avvikande och kritiskt beteende hanteras – hur gör arkiven exempelvis när en brukare 

visar sig veta mer om ett visst material än arkivinstitutionen? Hur genomför arkiven 

”suppression management” i Strano & Queens (2012) anda? 

 

Undersökningens metodik är i enlighet med det ovanstående starkt teoribaserad, och 

vi kan i princip konstatera att teorin – i form av Goffmans och Kotler & Kellers 

analysverktyg – också är själva metoden. Detta resulterar i att uppsatsen också 

kommer att vara starkt påverkad av de faktorer som dessa teoretiker väljer att 

undersöka; alla arkivens inlägg eller bilder kan potentiellt sett ses som uttryck för 

självpresentation eller marknadsföring. Detta betyder också att uppsatsen förutsätter 
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en sammanhållen självpresentation eller ”marknadsföringsstrategi”, även där det 

kanske inte finns en medveten dylik. Denna problematik är en naturlig konsekvens av 

i princip allt teorianvändande, men blir naturligtvis extra problematisk när teorin 

förutsätter att aktören är medveten om sitt eget framträdandes (som i Goffmans fall) 

eller sin egen marknadsförings (som i Kotler & Kellers fall) förutsättningar, mål och 

innehåll. Oturligt nog finns det inte så mycket att göra åt detta, annat än att konstatera 

att även om avhandlingskapitlets språk kan ge vid handen att arkivens 

självpresentation är konsekvensen av en medveten strategi så är detta resultatet av 

författarens analysarbete, och bör också förstås som detta. Detta torde dock inte 

påverka själva resultatens giltighet, utan endast vår förståelse av de samma. 

 

Förutom de ovanstående perspektiven kommer resultaten alltid att befinna sig i en 

ständig dialog med det ovan presenterade forskningsläget, antingen på det sätt att 

tolkningar dras från dem, deras hypoteser bekräftas, eller att resultaten profileras mot 

och kontrasterar deras resultat.  

Det kvantitativa komplementet 
Den kvalitativa studien kommer att kompletteras med en mindre kvantitativ studie. 

Fördelen med detta är att där den kvalitativa studien av nödvändighet kommer att 

fokusera på ett antal särskilt talande texter och bilder kan den kvantitativa studien – 

då denna tillåter ett större materialunderlag (Eggeby & Söderberg 1999, s. 20) – ta ett 

helhetsgrepp på det insamlade materialet. Kvantitativa metoder kan dessutom 

antingen visa på samstämmigheter och mönster i materialet som är svåra att upptäcka 

i den kvalitativa studien eller visa att sådana mönster som hittats i den kvalitativa 

metoden inte är så starka som författaren inledningsvis trodde (Eggeby & Söderberg 

1999, s. 20). Den kvantitativa approachen kan därmed både komplettera och nyansera 

resultaten i den kvalitativa studien.  

 

Den kvantitativa undersökningen kommer inte att vara heltäckande. Först och främst 

kommer den endast att studera arkivens inlägg, och inte sådana inramningsbetonade 

saker som exempelvis profilbilder. Delvis beror detta på att undersökningen endast 

utgör ett komplement till den kvalitativa undersökningen, men också på att en 

kvantitativ undersökning behöver ett tillräckligt stort material för att vara effektiv. 

Den kvantitativa studien kommer också att studera endast ett fåtal variabler. Först och 

främst kommer den i Crymbles (2010) anda att studera hur många inlägg som utgörs 

av digitaliserat arkivmaterial, evenemangsreklam och länkar vidare till annan 

förmedlande verksamhet, och för det andra kommer den att studera geografiskt 

(länsvis) och kronologiskt (i femtioårsperioder) ursprung för det digitaliserade 

arkivmaterialet. Dessa variabler har valts ut för att det är möjligt att utan tvivel 

konstatera huruvida ett material tillhör någon av dessa kategorier, medan sådana 

variabler såsom exempelvis tänkt målgrupp är svårare att avgöra med 

hundraprocentig säkerhet. Författaren har dessutom redan tidigare med goda resultat 

använt denna kategorisering i en hemtenta med kvantitativ metod och liknande 

undersökningsmaterial (Ullstad 2014). 

 

Resultatet kommer dels, enligt Eggeby och Söderbergs rekommendationer, att 

presenteras i frekvenstabeller (Eggeby & Söderberg 1999, s. 53), men också utsättas 

för ett χ
2
-test (chi-två-test), närmare bestämt ”χ

2
 test of goodness-of-fit”. I detta test 

jämförs utfallet i variabeln – exempelvis län – med en tänkt slumpmässig – och 
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därmed också helt och hållet jämn – fördelning mellan variablerna (McDonald 

2014a). Detta har fördelen att en potentiell avvikelse från en jämn fördelning inte bara 

ligger i författarens subjektiva ögon, utan också är baserad på en matematisk 

uträkning – vi får således reda på om det med matematisk säkerhet går att säga att ett 

visst län eller en viss tidsperiod premieras mer än andra län och tidsperioder. Formeln 

för detta test kan uttryckas som chi
2
=∑(O−F)

2
/F, där O är antalet observationer i en 

variabel och F är antalet förväntade observationer i denna variabel (McDonald 

2014a). Det resulterande värdet kommer sedan att jämföras med värdet i en särskild 

tabell för χ
2
-tester (jfr. MedCalc u.å.). Om χ

2
-värdet är högre än värdet i tabellen vid 

rätt antal frihetsgrader (antal variabler minus en) och den relevanta signifikansen (P, 

vilken oftast antas vara 5 %), samtidigt som P-värdet (sannolikheten att den 

observerade frekvensen inträffar) är lägre än den valda signifikansen är avvikelsen 

statistiskt säkerställd (McDonald 2014a). För denna undersöknings vidkommande 

kommer resultatet kalkyleras i ett av McDonald (2014b) sammanställt spreadsheet 

som automatiskt räknar ut både χ
2
-värde och P-värde. Resultatet jämförs med en 

tabell för chi
2
-tester framtagen av MedCalc (u.å.). 

 

Det är viktigt att konstatera att även om χ
2
 test of goodness-of-fit innebär en kontroll 

av resultatens signifikans så säger detta inte mer än att det utifrån en matematisk 

beräkning verkar mer sannolikt att resultaten uppkommit på grund av någon annan 

faktor – medveten eller omedveten – än ren slump. Ett resultat som talar för att det är 

något annat än slumpen som styr en viss fördelning skall inte förstås som att det av 

nödvändighet är något annat än slumpen som styr, bara att detta verkar osannolikt. På 

samma gång ger testet i fråga en matematisk säkerhet till något som annars endast 

skulle vara subjektivt tyckande; i stället för att på basis av ”vad som verkar rimligt” 

konstatera att ett resultat ”verkar vara orimligt stort” kan testet slå fast att resultatet 

verkligen är orimligt stort. Detta betyder dock inte att läsaren skall anse frågan om en 

eventuell skev fördelning såsom avgjord eller, såsom vi berörde ovan i fråga om den 

kvalitativa metoden, resultatet av ett medvetet val hos de undersökta arkiven. Detta 

betyder dock inte att resultaten av den kvantitativa undersökningen inte skulle äga 

giltighet, endast att vi inte kan säga någonting annat än att det – vid statistisk 

signifikans – verkar osannolikt att slumpen skulle styra. 

Frågeställningar  
Den ovan förda diskussionen om teoretiska ramar, forskningsläge och 

operationalisering kan sammanfattas i ett antal specifika frågeställningar. 

Frågeställningarna är sex till antalet, ett måhända något stort antal, men de är samtliga 

nödvändiga för att kunna täcka in huvudfrågeställningen om hur arkivens 

självpresentation på Facebook ser ut. Frågeställningarna är dessutom gjorda för att 

vara snäva och forskningsbara, och följer till största delen den disposition som 

skisserades i avsnitten ovan. Frågeställningarna är:  

 

 Hur artar sig arkivens framträdanden på Facebook? 

 Hur artar sig arkivens inramning på Facebook? 

 Vilken segmentering ger dessa framträdanden och denna inramning uttryck 

för? 

 Vilken positionering ger dessa framträdanden och denna inramning uttryck 

för? 
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 Hur och i vilken grad interagerar brukarna med arkiven på Facebook? 

 Hur genomför arkiven suppression management på Facebook? 

 

De första två frågeställningarna rör Goffmans dramaturgiska perspektiv; vi kan 

föreställa oss att arkiven försöker framställa sig i så fördelaktig dager som möjligt på 

Facebook, så frågan blir hur framträdandena genomförs och inramas för att 

åstadkomma detta, och vilken bild av arkiven som förmedlas därigenom. De två andra 

frågeställningarna sätter denna ”fördelaktiga dager” i ett marknadsföringsmässigt 

sammanhang, och handlar om hur arkiven vill att brukarna ser på arkivet 

(positionering), respektive vilka brukare arkiven främst vänder sig till (segmentering). 

Då vi utifrån litteraturgenomgången ovan kan konstatera att det huvudsakliga syftet 

med ABM-institutioners närvaro på Facebook tycks vara att interagera med brukarna, 

men det gång på gång ifrågasätts huruvida detta faktiskt sker, tar de två sista 

frågeställningarna fasta på denna diskussion och frågar huruvida en sådan interaktion 

sker, och hur interaktion som hotar att rasera den fasad arkiven vill bygga upp 

undertrycks.  

 

Frågeställningarna står i intimt förbund med det ovan presenterade syftet att bidra till 

att fylla forskningsluckan rörande arkivs närvaro på sociala medier. Som vi såg i 

forskningsläget vet vi mycket litet om både hur arkiv använder sociala medier och hur 

interaktionen med brukarna fungerar, något som frågeställningarna ovan ämnar 

besvara. Undersökningen kommer också i mycket hög grad att peka på de eventuella 

fördelar och nackdelar som finns med arkivens självpresentation på sociala medier, 

och således också ge en fingervisning om hur de undersökta arkiven, såsom 

skisserades i syftet, framgent bör förhålla sig till sin närvaro på sociala medier i 

allmänhet och Facebook i synnerhet. 

Material och avgränsningar 

Riksarkivet och landsarkiven vid tiden för studiens genomförande 
Riksarkivet var år 2015 en statlig myndighet med ansvar för ”den statliga 

arkivverksamheten och arkivvården i landet” (Riksarkivet 2015a). Sedan 2010 

utgjorde Riksarkivet och landsarkiven den gemensamma myndigheten Riksarkivet 

(Riksarkivet 2015b), som bedrev verksamhet på 13 platser i landet (Riksarkivet 

2015c). Riksarkivet och tre av landsarkiven – Härnösand, Vadstena och Visby – hade 

under 2014 sidor på Facebook. Riksarkivets facebooksida startade 2011 (Riksarkivet 

2011), Härnösands 2013 (Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand 2013), Vadstena 

2013 (Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena 2013) och Visby startade under 

undersökningsperioden, närmare bestämt i april 2014 (RA-VI 2014ax). I april 2015, 

det vill säga under det att uppsatsen skrevs, men efter det att undersökningsperioden 

sedan länge var avslutad, startades en fjärde facebooksida för en av Riksarkivets 

lokalavdelningar, nämligen Riksarkivet Stockholm, med ansvar för material från 

Arninge, Marieberg och Krigsarkivet (Riksarkivet Stockholm 2015a; Riksarkivet 

Stockholm 2015b) På Riksarkivets facebooksida gjordes inläggen av arkivarier från 

Krigsarkivet, Riksarkivet samt landsarkiven i Göteborg, Lund och Visby (Riksarkivet 

u.å.b).  
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Facebooks utseende vid tiden för studiens genomförande 
Väl medveten om att Facebook är en föränderlig hemsida följer här en kort 

beskrivning av sidans utseende vid tiden för studiens genomförande. Alla Facebooks 

funktioner kan naturligtvis inte beskrivas här, utan fokus ligger på för studien 

relevanta funktioner. De flesta av de nedan använda termerna illustreras också genom 

en skärmdump i bilaga ett. 

 

Varje facebookanvändare hade möjligheten att gilla sidor, det vill säga sidor som 

representerade en organisation eller bara ett gemensamt intresse. Att gilla en sida 

innebar att användarens konto länkades samman med sidan så att användaren kunde 

se när sidan tillfördes ny information. Högst upp på sidan fanns en omslagsbild, en 

bild som valdes av sidans administratörer, och längst uppe till vänster en profilbild 

som också valdes av sidans administratörer. Dessa bilder utgjorde det främsta 

blickfånget på sidan. Varje sida hade också en om-sida, på vilken skriftlig 

information om sidans syfte kunde tillföras.  

 

Sidans aktivitet skedde i form av inlägg. Dessa kunde antingen vara rent skriftliga, i 

form av bilder, eller i form av evenemang. Evenemang var särskilda meddelanden om 

kommande händelser med egna omslagsbilder, beskrivningar och angivelser om 

datum. Oftast beledsagades bilder och evenemang också av skrift. Inläggen skedde på 

en tidslinje, en krononologiskt ordnad tidsaxel över sidans aktivitet, med de nyaste 

inläggen överst. En särskild form av inlägg var milstolpar, särskilda inlägg som 

visade sidans ”livshändelser”. Alla evenemang kunde kommenteras, både av enskilda 

brukare och av sidan själv. Kommentarer hamnade under inlägget, och kunde vara 

både skriftliga och i form av bilder. Det var även möjligt att svara på enskilda 

kommentarer. Det var också möjligt att gilla (”likea”) enskilda inlägg. Detta gjordes 

genom en knapp under inlägget och resulterade i en ”tumme upp” under inlägget. 

Även kommentarer på inlägg kunde gillas. Slutligen var det också möjligt att dela 

inlägg, det vill säga lägga upp dessa på andra sidors tidslinjer.  

Material 
Materialet för föreliggande undersökning består av samtliga facebookinlägg från 

Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand, Landsarkivet i Vadstena och Landsarkivet i 

Visby under perioden 1 januari 2014 till 31 december 2014. För att ett inlägg skall 

kvalificera såsom ett inlägg har principen applicerats att inlägget antingen skall vara 

skapat av sidan självt, eller vara delat material som den undersökta sidan tillfört egen 

text. De få inlägg som består av enbart delningar av andra sidors inlägg utan 

ackompanjerande text har alltså inte räknats. Inalles utgörs materialet av 328 inlägg, 

123 från Riksarkivet, 97 från Härnösand, 54 från Vadstena och 54 från Visby. 

Materialet samlades in under 31 mars-2 april (Riksarkivet), 4 april (Landsarkivet i 

Härnösand) och 5 april (Landsarkiven i Vadstena och Visby) 2015 genom att det 

relevanta inlägget och alla kommentarer copy-pastades från Facebook in i ett word-

dokument, varefter det samlade materialet kategoriserades och excerperades. Dessa 

inlägg återfinns i tabellarisk framställning som bilagor 2 till och med 5. Under 

insamlingen var inställningen ”alla händelser” snarare än ”höjdpunkter” påslagen, så 

att inte bara de mest populära inläggen visades. Källmaterialet redovisas, av 

utrymmesskäl, medelst förkortningar i referenserna i den löpande texten. ”RA” 

betecknar Riksarkivet, ”RA-H” Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand, ”RA-VA” 
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Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena och ”RA-VI” Riksarkivet – Landsarkivet i 

Visby. I de fall där det fulla namnet på arkivinstitutionen skrivs ut i referenserna 

används informationen som litteratur snarare än källa, och står därför också att finna i 

litteraturförteckningen snarare än källförteckningen. 

 

Det går självklart att invända mot valet av material. Först och främst kan man 

kritisera det faktum att materialet endast speglar svenskt statligt material. De 

stadsarkiv (Malmö och Göteborg) som har sidor på Facebook ignoreras, liksom 

möjligheterna till jämförelse med ickestatligt material – exempelvis har Skånes 

arkivförbund, en ickestatlig aktör, en facebooksida. Utan att gå in för mycket på 

resonemanget bakom urvalet – det sker i avsnittet avgränsningar – kan vi emellertid 

konstatera att denna nackdel till stor del uppvägs av materialets fördelar. Först och 

främst är det en poäng att endast svenskt statligt material används; på så sätt kan 

undersökningen handla om just detta. Om privat eller ickesvenskt material hade 

använts hade undersökningen behövt beröra skillnaden mellan privata och statliga 

aktörer, och dessutom mellan olika länder. Ett sådant perspektiv hade förvisso varit 

intressant, men nog närmast distraherat från undersökningens huvudsakliga fokus; 

hur svenska statliga arkiv presenterar sig själva. 

 

Vid värdering av material är det också vanligt att tillgripa källkritiska metoder. Källor 

brukar härvidlag delas in i berättande källor och kvarlevor, där kvarlevor utgör 

resterna av en historisk process, snarare än berättande uppgifter om samma process. 

(Åmark 1993, s. 32). Arkivens facebookinlägg kan ses som sådana kvarlevor som 

därmed ger oss direkta uppgifter om arkivens facebookaktivitet under 2014, även om 

tolkning naturligtvis måste tillföras källmaterialet för att det skall leda till 

vetenskapliga resultat (Åmark 1993, s. 33). Oftast anses användandet av något som 

kvarleva, efter det att äktheten säkerställts, inte kräva ytterligare källkritik (Åmark 

1993, ss. 33f.), men det kan nog för vårt vidkommande vara viktigt att med tanke på 

det speciella material vi står inför utsätta det samma för den källkritiska metoden.  

 

Det första kriteriet är närhet, alltså hur nära i tid källan befinner sig händelsen ifråga 

(Åmark 1993, s. 34). För vårt vidkommande är detta gott – vi kan rimligtvis anta att 

inläggen gjordes de datum som anges på Facebook. Beroendet, i vilken mån 

källmaterialet beror på andras uppgifter (Åmark 1993, ss. 35f.), torde likaså vara gott, 

ehuru vi måste komma ihåg att det är enskilda individer – snarare än Arkivet 

personifierat – som gör inläggen, och att de därför kan skilja sig åt. Vi måste också 

vara uppmärksamma på sådant material som arkiven delar, snarare än skapar själva. 

Tendensen, det vill säga ideologiska faktorer som väger in i källornas utsagor (Åmark 

1993, ss. 35) är för vårt vidkommande helt oproblematiskt – det är nämligen just 

denna tendens som vi vill undersöka. 

 

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att andra faktorer kan påverka materialet. 

Således är statliga myndigheter skyldiga att följa gällande lagar även på Facebook (E-

delegationen 2010, s. 6), varför visst material kanske inte läggs upp på Facebook av 

integritetsskäl (E-delegationen 2010, ss. 33-36). Detta innebär att material som är 

yngre än 70 år och därmed fortfarande omfattas av sekretess (Bohlin 2010 ss. 208f.) 

eventuellt inte publiceras, något som kan vara värt att beakta, särskilt i den 

kvantitativa undersökningen. 
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Avgränsningar 
Undersökningen fokuserar på Riksarkivet och de tre landsarkiv som hade 

facebooksidor under undersökningsperioden. Författaren har således medvetet valt att 

inte inkludera de två stadsarkiv (Malmö och Stockholm) som finns på Facebook, ej 

heller Värmlandsarkiv eller ickestatliga arkiv (såsom Skånes arkivförbund), i studien. 

Urvalet motiverades av det faktum att samtliga av de undersökta arkiven tillhörde 

samma gemensamma myndighet (Riksarkivet 2015b) och dessutom samtliga 

medvetet valt att ha ”Riksarkivet” i titeln (Riksarkivet u.å.a; Riksarkivet – 

Landsarkivet i Härnösand u.å.; Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena u.å.; 

Riksarkivet – Landsarkivet i Visby u.å.), varför fokus kan läggas på att hitta 

gemensamma temata för dessa, snarare än att jämföra olika arkivs självpresentation 

med varandra. Samtidigt påverkar detta naturligtvis resultaten och dessas 

generaliserbarhet. Det är viktigt att komma ihåg att resultaten är giltiga för ett antal 

svenska statliga arkiv, snarare än arkivväsendet i dess helhet. 

 

En annan avgränsning är det likaledes medvetna valet att avgränsa undersökningen 

till Facebook. Riksarkivet finns, förutom Facebook, på både Twitter, YouTube och 

Instagram (Riksarkivet 2014b). Avgränsningen är härvidlag motiverad av det faktum 

att Facebook i skrivande stund är en av de mest populära sociala medierna, och med 

tanke på att vårt syfte är att djupanalysera ABM-institutioners verksamhet på sociala 

medier och ge konkreta förslag på förbättringar tjänar det förmodligen våra syften 

bättre att undersöka en plattform synnerligen väl, snarare än flera mera ytligt. Vi kan 

också konstatera att inga landsarkiv finns på andra sociala medier än Facebook, 

varför denna dimension också skulle försvinna i bakgrunden om undersökningen 

utökades till andra sociala medier. Precis som med ovanstående är det viktigt att 

komma ihåg att denna avgränsning påverkar resultaten, som därför speglar svenska 

statliga arkiv på Facebook, snarare än svenska statliga arkiv på sociala medier. 

 

Avgränsningen till ett år (2014) är pragmatiskt motiverad. Dels innebär den, som vi 

har sett, en rimlig mängd undersökningsbart material, och dels betyder den att vi får 

ett mycket samtida material. Ett mer samtida material hade naturligtvis kunnat 

åstadkommas om undersökningsperioden utgjordes av mars 2014 till mars 2015, men 

uppdelningen på olika år skulle nog snarast förvirrat läsaren utan att tillföra nämnvärt 

till resultaten.  

 

En mycket viktig fråga är varför undersökningen inte studerar det som Goffman 

kallar den bakre regionen, det vill säga de som faktiskt hämtar fram materialet, 

skannar det och gör de faktiska inläggen. Detta är – som vi skall få se – ett i högsta 

grad medvetet val, som dock påverkar undersökningens resultat. Att inte studera den 

bakre regionen tillåter oss att endast spekulera i hur denna ser ut och till skillnad från 

en goffmansk idealvärld vet vi inte i hur hög utsträckning framträdandena avviker 

från den bakre regionen. Ej heller kan vi annat än spekulera i syftet med 

självpresentationen – vi kan endast försöka förstå presentationens utseende och 

mekanismer, men inte de bakomliggande tankarna därmed. Det är således viktigt att 

förstå att när denna uppsats talar om ”segmentering”, ”profilering” och ”fasad” så är 

det utifrån författarens förståelse av det material som redan publicerats av de 

undersökta arkiven, snarare än en konsekvens av studier av hur materialet skapas och 

hur arkiven själva ser på sin självpresentation på Facebook. 
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På en nivå verkar detta som en avvikelse från den goffmanska modellen, och det är 

det kanske också, men en studie både av presentationen på Facebook och av 

processen bakom inläggen skulle bli mycket större än vad denna uppsats skulle kunna 

rymma. Inte nog med att uppsatsen skulle rymma en textstudie av inläggen, den 

skulle dessutom tarva intervjuer med och observationer av författarna, ett projekt som 

lätt skulle kunna ligga till grund för ytterligare en uppsats. Betyder detta att 

uppsatsens resultat inte skulle äga giltighet? Naturligtvis inte, men det visar på 

begränsningarna med att använda endast ena halvan av Goffmans dramaturgiska 

modell. Denna uppsats utgör en aspekt av Riksarkivets och tre landsarkivs 

självpresentation på Facebook. Nästa undersökning borde studera den bakre regionen, 

en tanke som vi kommer att återvända till i kapitlet ”Avslutande anmärkningar”. 
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Avhandling 

Kompetens och kontroll 
Föga förvånande består en stor del av Riksarkivets och Landsarkivens 

självpresentationer av inlägg som kan sägas förmedla en bild av institutionerna som 

kompetenta, det vill säga att de på rejäl svenska ”kan sina saker”. Detta kan tyckas 

vara en självklarhet – det vore konstigt om arkiven inte försökte framställa sig själva 

som kunniga i sin verksamhet – men det är ändå intressant att studera på vilka sätt 

arkiven framställer sig såsom havande arkivmässig kompetens och kontroll över sina 

samlingar. 

 

Presentationen av arkiven såsom kompetenta ligger främst i framträdandena – 

inläggen – snarare än i inramningen. Det finns dock ett viktigt undantag från detta, 

och det är profilbilden. Som Strano (2008) skriver är profilbilden kanske det 

tydligaste sättet att presentera sig och sin identitet i bildform på Facebook, och både 

Riksarkivet och landsarkiven har Riksarkivets heraldiska vapen med janushuvudet 

som profilbild (RA 2011; RA-H 2013ab; RA-VI 2014bp). Delvis kan detta förklaras 

med att de utgör samma myndighet, men det symboliserar också det faktum att 

arkiven är statliga myndigheter, och således också pålitliga. För att tala med Kotler & 

Keller (2009, s. 286) utgör logotypen ett lätt igenkännbart ”brand element”, som 

symboliserar statlighet och pålitlighet, eller med Farquhar (2013) en ”identity peg” 

för statlighet. 

 

Mer tydligt framträder kanske bilden av arkiven som kompetenta i de inlägg som 

arkiven gör på sina tidslinjer. En sådan bild av kompetens rör den om kunskap om det 

förflutna. Arkiven presenterar sig således inte bara som institutioner som förvarar 

historia (mer om detta i avsnittet nedan) utan också institutioner som vet saker om 

historia. Ett exempel på detta är Riksarkivets långa serie inlägg om historiska yrken, 

där användarna får gissa vilket yrke som omnämns i den digitaliserade arkivhandling 

som läggs upp i inlägget (RA 2014ak; RA 2014cp; RA 2014dt). Implikationen blir att 

Riksarkivet inte bara kan läsa historiska handskrifter, utan också vet exakt vad som 

menas med termer såsom ”däldrägare” (RA 2014dt) eller vilken sorts företag som 

behövde ”tyger, överklädslar, tofsar av silke och ull, fodral av siden och bomull, 

knäppen, gummiringar, hornkryckor, svarta och vita spetsar, stålkronor och 

doppskor” (RA 2014aä) i sin verksamhet.  

 

På samma sätt är arkiven måna om att visa att den kunskap som de besitter kan och 

bör läras ut, eller i vart fall appliceras till besökarnas fromma. Arkiven gör konstant 

reklam för kurser i släktforskning och handskriftsläsning (implikationerna av detta 

behandlas närmare i avsnittet ”Bland släktforskare och skolklasser”) och 

föreläsningar om intressanta sökvägar i arkiven (RA2014cc; RA 2014ef; RA2014dj; 
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RA-H 2014bb; RA-H 2014bc; RA-H 2014bs; RA-H 2014cr; RA-VA 2014bt; RA-VI 

2014af; RA-VI 2014ag; RA-VI 2014aj; RA-VI 2014ak; RA-VI 2014av; RA-VI 

2014ay; RA-VI 2014bb; RA-VI 2014bc; RA-VI 2014bd; RA-VI 2014bg; RA-VI 

2014bk; RA-VI 2014bn; RA-VI 2014bu; RA-VI 2014bw) och landsarkivet på 

Gotland lägger i ett längre avsnitt ut orden om den amerikanske släktforskare som 

tack vare landsarkivets personals ”kunskap och fantasi” kunde finna sina släktingar 

”efter två timmar” (RA-VI 2014ah). För att tala med Kotler och Keller försöker 

arkiven således branda sig såsom mer kunniga än sina brukare, och därför också ett 

självkart alternativ när man som brukare vill veta mer om historiska skeenden eller 

om hur man skall gå till väga för att effektivisera sin egen forskning (jfr. Kotler & 

Keller 2009, ss. 308f.). Riksarkivet positionerar sig därmed inom det fält som Kotler 

& Kotler (1998, s. 138) definierar som ”nytta” – användarna har användning för det 

information som arkiven besitter, och bör därför också bruka de samma.  

 

Utöver kunskapen om historien och sina egna samlingar och hur man hittar i dem 

framställer sig arkiven också såsom besittande teknisk kompetens. Bilder visar 

personal som genomför släktutredningar på datorer eller svarar på förfrågningar i 

telefon (RA-H 2014ac; RA-H 2014au; RA-H 2014dd), och ofta görs det reklam för 

appar eller söktjänster online (RA 2014bj; RA 2014cf; RA 2014cy; RA 2014cz; RA 

2014dd; RA 2014dj; RA 2014dl; RA 2014dn; RA 2014ec; RA-H 2014ac; RA-H 

2014am; RA-H 2014au; RA-H 2014ba; RA-H 2014be; RA-H 2014bu; RA-H 2014bx; 

RA-H 2014cv; RA-VA 2014au). Den tekniska kompetensen utsträcker sig dock inte 

bara till den löpande utåtriktade verksamheten, utan även till mer arkivaliskt inriktade 

teknologier. Riksarkivet visar att de besitter teknologin för att spela upp 

arkivhandlingar av synnerligen ovanlig karaktär när de presenterar äldre 

ljudinspelningar gjorda på aluminiumskivor som ”måste spelas upp med hjälp av en 

fibernål, som t.ex. en ’nål’ gjord av bambu, eftersom en vanlig nål skulle orsaka 

avsevärd skada på den mjuka aluminiumytan.” (RA 2014ae), landsarkivet i Vadstena 

ådagalägger sin förmåga att knyta ”arkivknutar” (RA-VA 2014br) och deras kollegor 

i Visby påpekar att deras insatser för att byta omslag och arkivboxar ”ökar [..] 

handlingarnas livslängd” (RA-VI 2014ai). På samma sätt demonstrerar landsarkivet i 

Härnösand att deras gallringsprocesser följer gällande lagar och förordningar (RA-H 

2014ax).  

 

Det är knappast förvånande att de undersökta arkiven försöker visa upp sina tekniska 

färdigheter – detta har observerats tidigare i andra sammanhang (Bullingham & 

Vasconcelos 2013) och att arkiv lägger upp information om vad som händer där på 

dagarna är relativt vanligt (Pilger 2013) – men hur skall vi förstå den höga fokusen på 

tekniskt kunnande? En möjlig förklaring står att finna i Farquhars (2013) tankar om 

”identity pegs” – att vara tekniskt kunnig hänger enligt detta synsätt ihop med att vara 

ett kompetent arkiv, och uppvisandet av dessa fenomen blir således ett sätt att knyta 

ihop begreppen ”kompetent” och ”arkiv” i arkivens ”brand positioning” (Kotler & 

Keller 2009, ss. 308f.), och således ge sig in på vad Kotler och Kotler (1998, s. 138) 

kallar för ”attribut”, alltså en positionering som ”tekniskt kompetent”. En annan, 

tangerande, möjlighet är att resultaten speglar Crymbles (2010) resultat, nämligen att 

arkivarier nyttjar sociala medier för att sprida information som arkivarier finner 

intressant, något som i sin tur ligger nära Gilpins (2011) idéer om sociala medier som 

ett ”colloquy”, där presentationen av en aura av yrkeskunnande leder till byggandet 

av socialt kapital.  
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En tredje intressant faktor i hur arkiven framställer sig såsom kompetenta och 

havande kontroll är hur de hanterar situationer som pekar på att de de facto inte har 

kontroll över sina samlingar. Ett typiskt exempel på detta är de situationer då arkivens 

digitala eller fysiska verksamheter råkar ut för driftstopp. I en ren goffmansk värld är 

det förmodligen ingen som medvetet erkänner att deras hemsidor inte fungerar, att 

deras lokaler befinner sig i oordning eller att de har stängt på ordinarie öppettider, 

men det är just detta som arkiven gör (RA2014ad; RA 2014bp; RA 2014bt; RA 

2014cs; RA 2014do; RA 2014ed; RA-H 2014aa; RA-H 2014bt; RA-VA 2014ar; RA-

VA 2014bv; RA-VI 2014be; RA-VI 2014bf). Paradoxalt nog visar detta erkännande 

av att inte ha kontroll över sin verksamhet att arkiven har kontroll över den samma; 

precis som Arora & Predmore (2013) skriver kan arkiven snabbt nå ut till sina 

användare i händelse av driftsrelaterade krissituationer, och därför också ta kontroll 

över krisen genom aktivt erkännande av den samma. Lorenzo-Romero, 

Constantinides & Alarcón-del-Amo (2013) påpekar också att detta erkännande och 

snabba onlinebaserade hanterande av kriser som annars kan leda till förlust av 

användarnas förtroende är en av fördelarna med sociala medier; om Riksarkivet och 

landsarkiven inte erkänner sina problem, kommer användarna att påpeka dessa 

problem för arkiven och – kanske viktigast – för varandra. Exempel på vad som 

händer om arkiven inte förvarnar om driftstopp kan för övrigt läsas i avsnittet 

”interaktion och ignorerande” nedan.  

 

Ibland kan till och med ett till synes negativt kaos i receptionen vändas till något 

positivt; arkivet håller öppet trots ombyggnaden (RA-H 2014bt). Med goffmanska 

termer handlar det på så sätt om att erkänna existensen av ett brott i fasaden innan 

detta upptäcks av publiken, alltså ett medvetet skapande av maskopi (Goffman 2009, 

ss. 174-178, 201-203). På samma sätt kan arkiven också lägga upp inlägg om 

krisartade what-if-scenarion i Castriotta et als (2013) anda; det är ingen fara att tala 

om att det luktar brandrök i lokalerna så länge brandkåren anländer i tid och 

konstaterar att det inte föreligger någon fara (RA-VA 2014ad) eller röken inte härrör 

från en brand i samlingarna utan från en restaurerad ångbåt som ”försöker få upp 

trycket i ångpannorna” (RA-VA 2014au).  

 

Slutligen kan man också konstatera att det finns tillfällen då arkiven går emot den 

ovan skisserade bilden av kunskap om historiska skeenden och handlingarnas 

innehåll. Exempelvis erkänner Riksarkivet att de inte vet yrket på en person på en 

bild de lägger upp, och ber hjälp med att identifiera det samma (RA 2014au), 

landsarkivet i Visby ber om hjälp med texttolkning av ett gammalt 

flaskpostmeddelande (RA-VI 2014aä) och Riksarkivet kan inte identifiera en kyrkas 

geografiska hemvist på ett fotografi (RA 2014bö; RA 2014dh). På ett sätt kan man 

här se en tydlig koppling till det ovan behandlade erkännandet av brist på kontroll, 

men samtidigt är det ytterst osannolikt att en användare skulle avslöja denna brist på 

kunskap utan att arkiven själva erkänner den samma, jämfört med risken att en 

användare upptäcker att en onlinesöktjänst ligger nere. Så varför erkänner arkiven sin 

okunnighet på detta sätt? Svaret står förmodligen att finna i det faktum att många av 

de digitaliserade arkivhandlingar som läggs upp – inkluderande, men inte begränsat 

till, de som innebär erkännande av okunskap – ackompanjeras av tydliga angivelser 

om arkiv och volymsignum (RA2014ae; RA 2014ag; RA 2014ah; RA 2014av; RA 

2014az; RA 2014bg; RA 2014bo; RA 2014bu; RA 2014bv; RA 2014cw; RA 2014cz; 
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RA 2014dh; RA 2014dl; RA 2014dä; RA 2014em; RA-H 2014cb; RA-VI 2014aq; 

RA-VI 2014ay; RA-VI 2014az; RA-VI 2014aä; RA-VI 2014bi; RA-VI 2014bx; RA-

VI 2014by; RA-VI 2014bz). Budskapet blir således att ”vi vet inte vad vi har, men vi 

vet i alla fall var vi har det”, en fokus på ordning och reda som kompletteras med 

bilder på välordnade kartotek (RA 2014cx).  

 

Okunskapen kan således vändas till ett arkivtekniskt kunnande. Här ser vi ett tydligt 

exempel på skapandet av en goffmansk maskopi – genom att släppa fram litet av den 

bakre regionen i den främre regionen kan man skapa förtroende hos åskådarna 

(Goffman 2009, ss. 174-178, 201-203). Kanske är det till och med så att den bakre 

regionen görs till ett medvetet framträdande, alltså ”dramaturgisk spontaneitet” i 

Asplings (2011, s. 39) anda. Den dramaturgiska spontaneiteten och framsläppandet av 

den bakre regionen i kontrollerade och okontroversiella former kan också skönjas i 

landsarkivets i Visby inbjudanden till att följa med ”bakom kulisserna” i arkivet (RA-

VI 2014af; RA-VI 2014ag; RA-VI 2014bk), en aktivitet som annars vore 

svårförklarlig ur ett goffmanskt perspektiv. Att släppa in publiken i den bakre 

regionen är kanske således inte så katastrofalt som Goffman skulle hävda (Goffman 

2009, ss. 103-106), så länge detta också görs till ett framträdande.  

 

Sammanfattningsvis bygger Riksarkivets och Landsarkivens självpresentation till stor 

del på projiceringen av kompetens och kunskap. Detta blir således i Kotler & Kellers 

(2009, ss. 308f.) anda en viktig del i arkivets ”brand positioning”. En viktig del häri 

är den historiska kompetensen och kunskapen, alltså kunskapen om historia och hur 

man läser och förstår sina källor. Denna kunskap kan dessutom förmedlas till 

brukarna, som därför också uppnår vad Kotler & Kotler (1998, s. 138) kallar för 

”nyttofaktorn” inom positioneringen. Arkiven visar sig också som tekniskt 

kompetenta, både vad gäller modern teknologi och kunskapen om arkivhandlingars 

förvarande och uppläsande. Samtidigt sker det också ett medvetet erkännande av 

ickekontroll, antingen för att förekomma de användare som annars skulle upptäcka 

sprickorna i fasaden, eller för att bygga en goffmansk maskopi eller en asplingsk 

”dramaturgisk spontaneitet” för användarna.  

 

Självpresentationen som kompetenta arkiv sker inom vad Gilpin (2011) kallar för ett 

colloquy, där arkivarier, arkiv och arkivintresserade talar om arkivfrågor. Detta är 

knappast förvånande, i vart fall inte om man får tro Crymbles slutsats om att 

arkivarier oftast nyttjar sociala medier för att meddela andra arkivarier om 

arkivnyheter (Crymble 2010). Denna stora fokus på det arkivaliska och kontrollen 

över sökvägar och resurser kan knappast ses som något dåligt; snarast är 

driftmeddelanden, sökvägar och meddelanden om intressanta resurser vad brukarna 

förväntar sig av ABM-institutioner på sociala medier (Sachs, Eckel & Langan 2011). 

En intressant kontrast med Zarkada & Polydorous (2013) resultat kan också skönjas 

här – där Zarkada & Polydorou fokuserar på bildens primas som förmedlare av 

intryck ger detta avsnitt vid handen att dessa snarast är komplement och illustrationer 

till textmässiga meddelanden. En möjlig orsak till detta är att facebookinlägg, som 

van Dijck (2013, ss. 21-25, 29) och Eisenlauer (2013, s. 45) hävdar, inte kan skiljas 

från Facebooks teknologiska infrastruktur; Facebookinlägg inbjuder närmast till 

antingen rena textinlägg eller bilder i kombination med text, varför det torde vara 

ovanligt med inlägg som endast består av bilder. 
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En intressant observation är det faktum att arkiven, i den mån någon tendens kan 

skönjas, främst lägger upp inlägg med positivt innehåll. Detta är knappast 

överraskande, och i princip alla studier pekar på det faktum att självpresentation på 

sociala medier för det första utgörs av ett aktivt urval (Mendelson & Papacharissi 

2011) och för det andra att det aktiva urvalet resulterar i en positiv självpresentation 

(Aspling 2011, ss. 21f.; Leung 2013; Mendelson & Papacharissi 2011). Vi kan 

naturligtvis fråga oss i hur hög grad den ovannämnda framställning av kompetens och 

kontroll som arkiven gör är ”sann”. Som Bullingham & Vasconcelos (2013) 

konstaterar handlar självpresentation på internet inte så mycket om ”lögn” som 

förstärkning och försvagande av önskvärda respektive icke önskvärda egenskaper. Så 

kan vi även säga är fallet här – alla släktforskare som kommer till arkiven blir inte 

omedelbart lyckliggjorda, arkiven vet inte allt som står att veta, alla arkivhandlingar 

kan kanske inte läsas eller spelas upp, men i vissa fall stämmer dessa påstående, och 

dessa förstoras upp. Samtidigt är det viktigt att inte dra allt för långtgående slutsatser 

om arkivens självpresentation i termer av en medveten fokus på kompetens eller 

medveten vilseledning; som Farquhar (2013) slår fast ligger tolkningen av en 

självpresentation – ”image” med Kotler & Kellers (2009, ss. 288f.) ord – till syvende 

og sidst i mottagarens händer, och många av de val som ovan framstår som ytterst 

medvetna kan, som Strano (2008) menar, vara mer eller mindre undermedvetna. 

Förflutenhet och förfrämligande 
Precis som att det kanske inte är en överraskning att arkiven försöker framställa sig 

själva och sin verksamhet i en så ljus och kompetent dager som möjligt är det kanske 

inte heller särskilt anmärkningsvärt att Riksarkivet och landsarkiven publicerar 

historiskt material på sina facebooksidor. Vad som dock är förvånande, och som detta 

avsnitt behandlar, är dock det sätt på vilket arkiven konsekvent framställer sig själva 

som historiskt betingade miljöer, och hur de behandlar historien som fenomen. 

 

Både Riksarkivet och landsarkiven kan sägas rama in sina framträdanden på 

Facebook med bilder föreställande historia. Som Zarkada & Polydorou (2013) är 

bilder effektiva sätt att väcka känslor och associationer hos brukare, och Strano 

(2008) hävdar också att just profilbilden är ett viktigt redskap i självpresentation på 

sociala medier. Det är därför inte heller särskilt konstigt att just dessa väldigt tydligt 

identifierar arkiven som historiskt betingade fenomen. Riksarkivet hade under större 

delen av undersökningsperioden en bild på 1809 års regeringsform – ett handskrivet 

dokument med sigill – men bytte i december ut det samma mot en närbild på 

handskrivna kyrkböcker (RA 2012; RA 2014ce). Visby hade en äldre svart-vit bild 

från 1914, Vadstena en bild på en väggmålning och sedermera en gammal cykel och 

Härnösand – som bytte sin omslagsbild flera gånger under perioden – hade dels ett 

kollage av äldre arkivmaterial, en svart-vit bild på en äldre bil och en svart-vit bild på 

en bandtraktor utförande skogsarbete (RA-H 2013aa; RA-H 2014ag; RA-H 2014cd; 

RA-VA 2013; RA-VA 2014bh; RA-VI 2014ax). De enda avvikande 

bakgrundsbilderna var dels en från Härnösand föreställande skyltar i arkivet, och dels 

i viss mån Vadstenas cykelbild – bilden var i färg och även om cykeln var sliten var 

den kanske inte självklart ”historisk” (RA-H 2014da; RA-VA 2014bh). Till viss grad 

kan även profilbilden, det heraldiska vapnet och kungakronan, ses som något 

arkaiserande (RA 2011; RA-H 2013ab; RA-VI 2014bp).  
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Den historiskt betingade inramningen sker också skriftligen. Riksarkivet beskriver sin 

uppgift som att ”Riksarkivet tar hand om och bevarar samhällets kollektiva minne. 

Arkiven rymmer historia i original från medeltiden till idag.” (RA u.å.), Riksarkivets 

tidslinje dras ända tillbaka till 1618, och sidan beskrivs som att den ”startade 1618”, 

ett faktum som med tanke på det tidigmoderna Sveriges teknologiska nivå slår denna 

uppsats författare som osannolikt (RA u.å.). På ett sätt är detta ett finurligt sätt att i 

Bodnar & Doshis (2011), och Eisenlauers (2013, ss. 11-13, 26-29) anda använda 

Facebooks egna teknologiska uppbyggnad för att främja arkivens självpresentation, 

men den bidrar samtidigt till att ge arkiven en inramning som gör dem till historiskt 

betingade fenomen.  

 

Till samma allmänhistoriserande bild av arkiven kan för övrigt landsarkivets i Visby 

inlägg om guidade turer bakom kulisserna föras, när dessa framställs såsom 

erbjudande möjligheten att ”känn[a] doften av lumppapper och skinnband” (RA-VI 

2014af; RA-VI 2014ag; RA-VI 2014bk), även om detta strikt talat inte bör föras till 

inramningen utan snarare till framträdandena. Ur detta perspektiv är det emellertid 

inte så viktigt exakt vart i Goffmans modell de olfaktoriska intrycken av Visby 

landsarkiv bör föras – kanske är det så att begreppen inramning och framträdande går 

in i varandra – utan poängen är snarast att inramningen och framträdandena 

tillsammans även här skapar en historiserande fasad. 

 

Riksarkivet och landsarkivets inlägg framställer allt som oftast historien som 

någonting exotiskt. Inläggen med digitaliserat arkivmaterial är följaktligen fulla med 

historier som verkar konstiga för den moderna människan. Vissa inlägg är helt enkelt 

kuriösa, såsom kyrkoboksanteckningen ”Om Pehr Laxström som både fått personlig 

pension av kronprinsen och vid över åttio års ålder fått nytt hår och nya tänder!” (RA 

2014bm), ”elektriska ljusbad” (RA 2014cf) eller Nordiska spelen 1924 som innehöll 

”några mer ovanliga grenar som sparkstöttingstävling och skridskosegling, men också 

denna gren ’3500 meter på skidor bakom häst’” (RA 2014bo). Andra är mer 

fokuserade på begrepp och företeelser som knappast är gångbara idag, såsom den 

indelte soldaten ”som fick heta ’Skåpråtta’ efter sin rote” (RA 2014ca), epidemier 

(RA 2014aq; RA 2014cq) eller frågan om vad en ”däldrägare” egentligen gjorde (RA 

2014dt). Åter andra inlägg berör en historisk människosyn som torde vara dagens 

människor fullständigt främmande, såsom digitaliserade arkivhandlingar rörande den 

samefamilj som skickades som gåva till sultanen av Marocko (RA 2014da; RA 

2014de), eller den paternalistiska grundsyn som präglade förra sekelskiftets 

välgörenhetsorganisationer som anordnade fester där ”De af sällskapet beklädda 

barnen skola då, åtföljda af fader, moder eller målsman, vara närvarande, iklädda sina 

nya drägter, och på sällskapets bekostnad undfägnas” (RA-VI 2014bq).  

 

Det finns dock en annan sida av det historiska myntet, och det är de inlägg där 

arkiven erkänner att historien inte är så annorlunda jämfört med dagens samhälle. Nu 

som då var vädret dåligt, kläder felproducerade och bilolyckor inträffade (RA-H 

2014bm; RA-H 2014cb; RA-VA 2014am). Säsongsbetonade aktiviteters tidlöshet 

poängteras också; även under forna tiders jular lades lutfisken i blöt, julklappsrim 

skrevs och pepparkakor bakades (RA 2014dä; RA 2014em; RA-VA 2014bf). Ibland 

så kontrasteras skenbart oförklarliga historiska tilldragelser med moderna fenomen; 

även om forna tiders brunnskurer sysslade med något så märkligt som ”elektriska 

ljusbad” så har de enligt Riksarkivet en liknande efterföljare i våra tiders 
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spaanläggningar (RA 2014cf). På samma sätt jämförs att kuriöst rättsfall där tre 

drängar bötfälldes för att ha kört släde utan bjällror med moderna tiders reflex- och 

ringklocketvång på cyklar (RA 2014ah). 

 

Vi kan dock konstatera att den övervägande mängden inlägg med historiskt material 

inte försöker relativisera innehållet, och att det sammanlagda resultatet blir att 

historien förvandlas till en plats som är i bästa fall kuriös och i värsta fall oförståelig 

och skrämmande. Att ABM-institutioner lägger upp intressant material ur de egna 

samlingarna är naturligtvis ett erkänt faktum (Buontouri & Giannakoupolos 2014; 

Griffin & Taylor 2013; Pilger 2013; Kriesberg 2014), men detta förfrämligande av 

historien tycks, om vi tar forskningsläget i beaktande, inte ha uppmärksammats i 

litteraturen tidigare. En parallell kan dock skönjas i Asplings (2011, ss. 21f.) 

slutsatser att inlägg på sociala medier oftast tenderar att vara ”roliga” – vilket här 

kanske kan ersättas till kuriösa eller uppseendeväckande – i hopp om fler likes och 

kommentarer. Detta rimmar väl med Kayes (2011) tes att användare av sociala 

medier främst är där för att roas, snarare än för seriösa ändamål. Ur detta perspektiv 

kan det vara så att även om redaktörerna som skriver inläggen är medvetna om den 

bild av historien som de förmedlar så är de också drivna till exotisering av det 

förflutna genom popularitetens ekonomis fokus på att få folk att trycka på gilla-

knappen (van Dijck 2013, s. 155). 

 

Det händer också att arkiven problematiserar historien – något som går hand i hand 

med det ovannämnda utmålandet av den samma som ”oförståelig” – även om detta 

sker i mycket mindre grad än utmålandet av historien som enbart ”kuriös”. Genom att 

peka på historiska orättvisor och visa på ”hur illa det var förr” är det möjligt för 

arkiven att framställa sig som ”politiskt medvetna”, ”engagerade i sociala frågor” och 

”intresserade av minoriteters situation”. Ett exempel på detta är ett föredrag om 

”fallna kvinnor”, som sägs handla om ”när samhällets bottensats skulle lära sig veta 

hut” (RA 2014ap), och därmed också tydligt belyser frågor om klass, genus och 

disciplinering. Andra inlägg berör flyktingströmmarna över Östersjön i andra 

världskrigets svallvågor (RA 2014av; RA-VI 2014aq), eller samernas situation, både i 

frågan om den ovan nämnda samefamilj som skänktes som gåva till sultanen av 

Marocko – en händelse som av Riksarkivet betecknas som ”slaveri i Sverige – (RA 

2014da; RA 2014de) och statens ingrepp i renskötseln på gränsen mellan Sverige och 

Norge (RA 2014dd). Landsarkivet i Vadstena uppmärksammar i samma anda den 

romska nationaldagen (RA-VA 2014as). De undersökta arkiven kan som sades 

tidigare genom dessa inlägg ”branda” sig som politiskt medvetna (Kotler & Keller 

2009, ss. 308f.), men man kan också fråga sig huruvida detta också är en del av van 

Dijcks (2013, s. 155) popularitetens ekonomi – att visa sig som medveten i 

minoritetsfrågor torde vara ett säkert sätt att få likes. Samtidigt är det viktigt att inte 

förringa dessa inlägg; som Marichal (2013) visar kan även passivt deltagande i 

politiskt angelägna frågor ses som ett performativt politiskt ställningstagande.  

 

Sammanfattningsvis bygger arkivens självpresentation mycket på att skapa en aura av 

”historicitet” kring arkiven som institutioner och dess innehåll. Arkiven ses som 

förvaltande ett diffust och ofta exotiskt och svårförståeligt ”då”, symboliserat genom 

doften av läderband och synen av gammalt gulnat papper. Historien kan dock också 

anses vara någonting som ger arkiven politisk legitimitet och gör dem till 

demokratiskt inriktade organisationer. Denna fokus på det historiska står i stark 
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kontrast till den fokus på teknisk kompetens som ådagalades i kapitlet ovan. På 

samma gång får man dock konstatera att själva tendensen i att lägga upp digitaliserat 

och kuriöst material knappast kan sägas vara en nyhet i arkivsammanhang. Flertalet 

studier har visat att just uppläggandet av arkivmaterial är en av huvudpunkterna i 

arkivs och andra ABM-institutioners användning av sociala medier (Buontouri & 

Kiannakoupolos 2014; Crymble 2010; Griffin & Taylor 2013; Kriesberg 2014; Pilger 

2013), och Leung (2013) hävdar att det är de glada – i det här fallet kanske intressanta 

– nyheterna som dominerar i institutioners användning av sociala medier. Samtidigt 

är det tydligt att de publicerade digitaliserande handlingarna står milslångt från 

Gillners (2013) vision om den digitala läsesalen – fortfarande är ses Facebook som ett 

komplement till andra resurser i Padilla-Melendez & Águila-Obras (2013) anda. Ur 

Meyrowitz perspektiv är fokusen just på det historiska och exotiserande på bekostnad 

av andra sätt att närma sig det historiska källmaterialet är en nödvändig konsekvens 

av att alla kan ta del av arkivens inlägg (Meyrowitz 1985, ss. 42-48); ur ett sådant 

perspektiv är det kanske säkrast att fokusera på det historiska, det kuriösa och det i 

grunden harmlösa. 

 

Många studier har visat att den huvudsakliga poängen med att befinna sig på sociala 

medier är att antingen skapa största mängd socialt kapital med minsta möjliga 

ansträngning (Gilpin 2011) eller att utsätta sig för popularitetens ekonomi och jaga 

likes och kommentarer (Aspling 2011, s. 23; van Dijck 2013, s. 155). Kanske är 

exotiseringen av det historiska och fokusen på det kuriösa inte något dåligt, utan rent 

av någonting användarna vill ha. Kaye (2011) hävdar rent av att användare av sociala 

medier vill bli ”underhållna”, snarare än söka fakta, något som kan sättas i relation till 

Sachs, Eckel & Langans (2011) tankar om att användaren egentligen inte vill ha 

någonting annat än användbar och intressant information från ABM-institutioners 

facebooksidor. Ur det perspektivet blir inläggens utseende inte konstigt, utan rent av 

typiskt. Oavsett vad väcker bilder, som Zarkada & Polydorou (2013) säger, känslor 

hos betraktaren. Om vi vänder oss till Kotler & Keller kan vi konstatera att branding 

handlar just om att påverka människors bild av ett företag i en viss riktning Kotler & 

Keller 2009, ss. 308f.). I det här fallet har arkiven försökt skapa imagen ”historisk” 

och ”politiskt medveten” – en attributbranding i Kotler & Kotlers (1998, s. 138) anda. 

 

Samtidigt är det intressant att reflektera över hur valet av image går till. Cadell (2013) 

hävdar att det är viktigt att komma ihåg att det alltid, till syvende og sidst, är en 

människa som ligger bakom inläggen, och till råga på allt en människa som är bunden 

av institutionella intressen och förordningar. Vi kan otvivelaktigen säga att även 

Riksarkivet och landsarkiven måste följa gällande lagar även på Facebook (E-

delegationen 2010, s. 6) och copyrightfrågor kan således ligga bakom beslutet att 

endast lägga upp äldre arkivmaterial (Mason 2014). På samma gång är allt innehåll på 

sociala medier, som Mendelsson & Papacharissi (2011) skriver, en konsekvens av en 

medveten urvalsprocess och presentationen av arkiven som historiska och historien 

som kuriös (vilket ju trots allt är det övervägande intrycket) hade förmodligen kunnat 

undvikas utan någon juridisk problematik. Detta illustrerar ett antal frågor som ställs 

av många forskare; vad är egentligen tanken bakom sidan och inläggen därpå (Koontz 

& Mon 2014, ss. 15-22; Liew, King & Oliver 2015), och är detta verkligen rätt sätt att 

använda Facebook (Bodnar & Doshi 2011)? 
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Bland släktforskare och skolklasser 
En intressant fråga vad gäller arkivens själpresentation är den rörande vilken publik 

arkivens självpresentation vänder sig till. Den som spenderar endast en kort tid inne 

på antingen Riksarkivets eller landsarkivens facebooksidor kan emellertid så gott som 

omedelbart konstatera att mycket av självpresentationen tycks vända sig till en 

specifik grupp, nämligen släktforskarna. Många av evenemangen som läggs upp i 

facebookflödena tycks vara riktade till just släktforskare. Detta är egentligen inte 

konstigt i sig – som Sachs, Eckel & Langan (2011) konstaterar är information om 

evenemang och föredrag någonting som efterfrågas av brukare av sociala medier – 

men det är anmärkningsvärt i hur hög grad evenemangen riktar sig till släktforskare. 

Kurser i handskriftsläsning och släkt- och personforskningens grunder trängs med 

föredrag om genealogi samt tips på intressanta släktforskarresurser (RA 2014ah; RA 

2014br; RA 2014by; RA 2014dp; RA 2014eb; RA-H 2014bb; RA-H 2014bc; RA-H 

2014bj; RA-H 2014bs; RA-H 2014cq; RA-H 2014cr; RA-VA 2014ah; RA-VA 

2014ay; RA-VA 2014bt; RA-VI 2014aj; RA-VI 2014ak; RA-VI 2014av; RA-VI 

2014bb; RA-VI 2014bc; RA-VI 2014bd; RA-VI 2014bn; RA-VI 2014bu; RA-VI 

2014bw).  

 

Frapperande nog uttrycks vissa resurser som skulle kunna användas till annan 

forskning såsom varande endast relevant för släktforskare; med orden ”Om du 

släktforskar har du säkert stött på någon släkting med brottsligt förflutet i 

kyrkoböckerna.” introduceras digitaliserade polisunderrättelser (RA 2014dp) och 

landsarkivet i Visby gör reklam för föredrag där ”Jakob Ronsten och Tryggve 

Siltberg diskuterar och presenterar […] hur mantalslängder kan användas i bland 

annat släktforskning och gårdsforskning.” (RA-VI 2014av). Konsekvensen blir att 

akademiska historiker, populärhistoriker, hembygdshistoriker (med undantag för 

gårdsforskare!), journalister, vanliga medborgare och alla andra som skulle ha 

intresse av arkivmaterial egentligen inte behöver göra sig besvär – det är trots allt 

bara intressant för släktforskare! 

 

Även historiskt material, som trots allt (som vi såg ovan) har åtminstone kuriöst 

intresse för de som beser det samma, kan i arkivens självpresentationer länkas 

samman med släktforskningen. I inläggen med historiska yrken frågar Riksarkivet, 

efter att ha presenterat yrket ”däldrägare”, läsaren om ”du i din släktforskning stött på 

personer med märkliga titlar?” (RA 2014dt), soldaten med det kuriösa namnet 

”Skåpråtta” beledsagas av frågan ”Har ni några egna exempel på ovanliga soldatnamn 

i er forskning?” (RA 2014ca) och digitaliserat arkivmaterial om en man som 

uppnådde den aktningsvärda åldern 112 åtföljs av en stilla undring om ”Hur gammal 

blev din äldsta släkting?” (RA 2014ab). Fokusen på släktforskare – även där dessas 

anknytning inte är självklar – blir här uppenbar. 

 

Den övriga verksamheten tycks också i mångt och mycket kretsa kring 

släktforskning. Solskenshistorien om amerikanen som hittade sina gotländska anor 

genom landsarkivets i Visby försorg är ett typexempel på detta (RA-VI 2014ah), och 

arkivens närvaro på mässor och utställningar omtalas ibland i släktforskartermer. 

Riksarkivet gör reklam för sin monter på släktforskardagarna i Karlstad (RA 2014by; 

RA 2014eb) och i deras monter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg kan man 

bland annat förkovra sig i ”släktforskningens grunder (RA 2014ah). Landsarkivet i 

Visby presenterar sin kulturarvsdag som att ”Vi ger också tips och råd om hur du på 



 

 38 

bästa sätt kan söka i arkiven. Kanske har du en soldat i släkten […]?” och ”Vi ger tips 

och råd om hur du kan söka i arkiven om krig- och kristider, kanske har du en soldat 

eller båtsman i släkten?” (RA-VI 2014bd; RA-VI 2014bw). 

 

Vi kan här se en tydlig inriktning på just släktforskare i arkivens verksamhet, vilket 

tyder på att de undersökta arkiven i Arora & Predmores (2013) anda gjort ett val av 

hur facebooksidan skall användas, kanske i likhet med vad Kriesberg (2014) kallar en 

”targeted approach” i bruket av sociala medier. För att tala med Kotler & Kellers 

(2009, ss. 261f.) har arkiven genomfört en psykografisk segmentering baserat på 

brukarnas intressen, och – under förutsättning att detta är ett medvetet val – kommit 

fram till att det är just släktforskare som facebooksidorna bör försöka nå ut till. Denna 

approach till segmentering på sociala medier definierar Koontz & Mon (2014, s. 104) 

som nichning, alltså att målgruppen är synnerligen smal i jämförelse med de 

potentiella målgrupperna. Konsekvensen blir att arkiven framställs som en institution 

som främst finns till för släktforskarna. Det finns förvisso en av Riksarkivet driven 

facebookgrupp med titeln ”Forskarseminarier i Riksarkivet Marieberg”, som ”riktar 

sig till akademiska forskare, studenter och till Riksarkivets personal” 

(Forskarseminarier i Riksarkivet Marieberg u.å.), men bara det faktum att denna 

grupp existerar separat från Riksarkivets huvudsida bekräftar den ovannämnda tesen 

om arkivens fokus på släktforskare. 

 

Släktforskarna är dock inte den enda publiken till vilka arkiven vänder sig. Den andra 

stora målgruppen tycks vara barn och unga, och kanske då främst skolungdomar. 

Många av inläggen på Riksarkivets och landsarkivens sidor handlar om antingen 

skolklasser som kommer på besök till arkivens lokaler (RA-H 2014cm; RA-H 

2014co), lovlediga elever eller prao-elever som besöker arkiven (RA-H 2014bj; RA-

H 2014cf; RA-H 2014cr; RA-VA 2014bt) eller helt enkelt evenemang som uttalat 

riktar sig till barn och unga utanför skolans ramar (RA 2014ba; RA-H 2014ai; RA-H 

2014cä; RA-VA 2014az). Intressant nog finns det även ett antal evenemang som 

kombinerar den utåtriktade verksamheten för barn och unga med den ovannämnda 

fokusen på släktforskning genom att bjuda in just barn och unga till att lära sig mer 

om genealogi och släktforskning i arkiv (RA-H 2014bj; RA-H 2014cr; RA-VA 

2014bt) 

 

Arkiven presenterar inte bara de sätt på vilka skolor kan komma till dem, utan även 

hur de når ut till skolorna. Det är i den här andan som landsarkivet i Härnösand 

informerar om sitt arbete med arkivväskor och bjuder in lärare till informationsmöten 

om användandet av historiskt källmaterial i undervisningen (RA-H 2014ad; RA-H 

2014bi) och landsarkivet i Visby rapporterar om sina möten med pedagogisk personal 

om just inkorporerandet av arkivmaterial i undervisningen (RA-VI 2014ab). 

 

Samtidigt finns det en viktig skillnad mellan släktforskarpubliken och 

”ungdomspubliken”. Där arkivens facebooksidor talar till släktforskare, genom att 

bjuda in dem till skräddarsydda evenemang och relatera ickegenealogiska inlägg till 

släktforskare, så talar de i mycket högre utsträckning om ungdomar, exempelvis 

genom rapporter från ungdomsevenemang. I det fall informationen handlar om 

evenemang är det inte barn och unga själva som är målgruppen, utan snarare deras 

lärare och målsmän; ”Har du ett syskon, barn eller barnbarn som är mellan 9 och 12 

år?”, frågar Riksarkivet (RA 2014ba) och landsarkivet i Härnösand tillkännager att 
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”På tisdag (28/10) har vi tänkt att berätta mer hur man kan arbeta med arkivkällor i 

skolan, inriktning framför allt högstadie- och gymnasieskolan. […] så sprid gärna 

informationen vidare till alla lärare ni känner.” (RA-H 2014bi).  

 

Vi kan alltså fråga oss huruvida barn och unga kan ses så mycket som en publik som 

ett fenomen arkiven gärna vill förknippa sig med – en ”identity peg” i Farquhars 

(2013) termer. Genom att visa att de tar en aktiv roll i barns och ungas utbildning och 

fritid kan arkiven också visa sig som en ansvarstagande institutionen som lever upp 

till de kulturpolitiska målens fokus på ”barn och ungas rätt till kultur” 

(Regeringskansliet 2015). Fokusen på ungdomar ligger kanske mindre i publiksfären 

och närmare det kompetenstänkande som diskuterades i det första kapitlet. 

Naturligtvis är det möjligt att en statlig myndighet inte vill vända sig till omyndiga 

eller i vart fall till barn under Facebooks åldersgräns på 13 år – en problematik som 

Mason (2014) redan satt fingret på i problematiken med ”appropriateness” – men det 

finns inget som förhindrar arkiven från att vända sig till unga vuxna, 

universitetsstuderande, eller eventuellt till tonåringar. 

 

Sammanfattningsvis försöker de undersökta arkiven att dels nå ut till släktforskare, 

och dels presentera sig såsom intresserade av barn och unga. Arora & Predmore 

efterlyser i sin artikel (2013) en tydlig och genomtänkt strategi för hur företag skall 

använda sina sidor på sociala medier, ett ställningstagande som för ABM-

institutioners räkning delas av Liew, King & Oliver (2015), Bodnar & Doshi (2011) 

och Cadell (2013). Nu är det naturligtvis svårt att veta huruvida beslutet att fokusera 

på släktforskare och skolklasser är medvetet – som Strano (2008) påminner oss bör 

det undermedvetnas betydelse på bekostnad av medvetna val i självpresentationen 

inte föraktas – men det verkar dock som att Riksarkivet har en strategi rörande vilka 

grupper av människor de antingen aktivt vänder sig till, eller vill ge sken av att de 

vänder sig till. Detta specifika användande av sociala sidor till att nå ut till endast en 

begränsad grupp människor ligger nära den användning av sociala medier som 

Kriesberg (2014) kallar för ”targeted approach”, eller en nichning i Koontz & Mons 

(2014, s. 104) tappning. 

 

Det faktum att ABM-institutioner använder sociala medier för att komma i kontakt 

med sina brukare torde knappast vara en överraskning. Griffin & Taylor (2013) 

konstaterar i sin undersökning att bibliotek främst använder sociala medier för att dela 

evenemang och Buontouri & Giannakopolous (2014) menar att samma sak gäller för 

grekiska arkiv. Frågan är väl snarast vad denna evenemangsdelning betyder. Lorenzo-

Romero, Constantinides & Alarcón-del-Amo  (2013) hävdar att större företag – vilket 

kanske kan överföras till ”större statliga myndigheter” i det här sammanhanget – ofta 

använder sociala medier för att ”branda” sig själv. Förmodligen är det också detta 

som sker här; arkivens goffmanska uppträdanden profilerar dem som en institution 

för släktforskare som dessutom bedriver utåtriktad verksamhet mot barn och unga i 

allmänhet och skolor i synnerhet. Vi kan följaktligen konstatera att Riksarkivets 

marknadssegmentering ur Kotler & Kellers (2009, ss. 253-262) perspektiv dels är 

psykografisk – de fokuserar på individer som är intresserade av släktforskning – men 

också demografisk i sin fokus på barn och unga.  

 

Man kan onekligen ställa sig frågan huruvida detta, som Bodnar & Doshi (2011) 

skulle ha uttryckt det, utgör ”best practice”. Sachs, Eckel & Langan (2011) 



 

 40 

konstaterar förvisso att brukarna helst vill ha relevant evenemangsinformation – och 

det får de genealogiskt intresserade brukarna av arkivens facebooksidor – men som 

Liew, King & Oliver (2015) säger finns risken att arkiven genom denna 

självpresentation endast attraherar de brukare som ändå skulle använt arkiven, det vill 

säga släktforskare. 

 

Mason (2014) konstaterade att den stora fördelen med Facebook är att det tillåter 

arkiv att nå ut till så många människor som möjligt. Ur det perspektivet blir det svårt 

att förstå arkivens närmast singulära fokus på släktforskare och ungdomar som de 

enda potentiella brukarna. Så varför breddas inte utbudet? Ett möjligt svar står att 

finna i Kotler & Kellers (2009, ss. 309-311, 314-316) tankar om points of parity och 

points of difference. Ur ett sådant perspektiv är det kanske inte möjligt att vara 

arkivkompetenta vad gäller släktforskare och unga på samma gång som man är hela 

Sveriges arkiv – i så fall skulle det kanske vara svårt att upprätthålla en fasad av 

kompetens över hela segmenteringsbrädet. Med det sagt vore det naturligtvis möjligt 

att bredda målgruppen något. Detta för oss osökt in på Meyrowitz tankegångar om 

mellanregionbeteende (Meyrowitz 1985, ss. 47f.; 142f.); kanske är det så att om alla 

kan läsa Riksarkivets och landsarkivens inlägg så väljer de också okontroversiella 

målgrupper i form av släktforskare samt barn och unga.  

Region och lokal identitet 
Det har länge varit ett accepterat faktum inom forskarvärlden att ABM-institutioner 

(kanske då främst museer) och historiskt material kan användas för att bygga regional 

och nationell identitet (jfr. Althén, Annersten, Edquist, Forssberg, Hejdelind, 

Lindwall, Marnell, Ljunggren, & Williams 2007; Anderson 2006, Hobsbawm 1983, 

Zipsane 2005). Av särskilt intresse för denna undersöknings vidkommande är 

landsarkivens facebooksidor och hur dessa presenterar sig som väktare av ett 

regionalt kulturarv, samt hur detta kulturarv ser ut. Riksarkivets material kan 

knappast spegla något regional identitet, och dess innehåll har delvis redan diskuterats 

i avsnittet ”förflutenhet och förfrämligande”. Riksarkivets anspråk på att spegla hela 

Sveriges kulturarv kommer att diskuteras närmare i avsnittet ”kvantitativa 

komplement”. 

 

Landsarkivet i Härnösand – som hanterar material från Gävleborgs, Västernorrlands, 

Västerbottens och Norrbottens län (Riksarkivet 2015c) – framställer sig främst som 

ett typiskt ”norrländskt” arkiv. Många av landsarkivets inlägg handlar om samer och 

samisk kultur (RA-H 2014ak; RA-H 2014as; RA-H 2014br; RA-H 2014ca; RA-H 

2014cj; RA-H 2014ck; RA-H 2014db), vilket tyder på att detta är någonting som 

landsarkivet dels vill förknippa med sin egen verksamhet och dels med sitt 

verksamhetsområde. I Farquhars (2013) tappning blir samer och den samiska kulturen 

en ”identity peg” för landsarkivets goffmanska självpresentation. Andra stereotypt 

norrländska fenomen tas också upp i självpresentationen och inramningen; 

exempelvis ägnas inlägg åt älgjakten (RA-H 2014dc), och en av landsarkivets 

bakgrundsbilder under 2014 visade en svart-vit bild på en bandtraktor under 

skogsbruk i ett vinterlandskap (RA-H 2014cd). Andra fenomen som kanske inte är 

lika tydligt norrländska, men som också pockar på uppmärksamhet, tas upp då och då, 

exempelvis väckelserörelsen (RA-H 2014bå), Ådalenhändelserna 1931 (RA-H 
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2014az) och lokala prestigeprojekt som Umeå universitet (RA-H 2014bl; RA-H 

2014bn). 

 

På Visby landsarkivs – som hanterar material från Gotlands län (Riksarkivet 2015c) – 

sida är den regionala kopplingen ännu starkare. Omslagsbilden föreställer ”Gutniska 

lekar. Drängar sparkar rövkrok.” (RA-VI 2014ax), och sidan inramas på så vis som en 

regional och gotländsk angelägenhet. Självpresentationen rör också andra typiskt 

gotländska aktiviteter. Exempelvis presenteras landsarkivets närvaro vid Gutamålets 

dag (RA-VI 2014aö), och en bild på Visby ringmur får en framträdande plats i 

bildflödet (RA-VI 2014bx). Ett mer exotiskt inslag handlar om Ingmar Bergman som 

bodde på Fårö (RA-VI 2014bl; RA-VI 2014bm) Återigen är det möjligt att tala om 

särskilda gotländska ”identity pegs” (Farquhar 2013) eller ”historiska monument” 

(Hobsbawm 1983, ss. 271, 274f.) som gör sidan till typiskt ”gotländsk”. En särskild 

särställning intar här de filmvisningar som landsarkivet i Visby gör reklam för med 

jämna mellanrum; dessa filmvisningar visar ”gotländskt liv” under nittonhundratalet, 

och har alla kulturhistoriskt innehåll rörande bilsport, bondbröllop eller ”Vad hände i 

Eskelhem under 1950- och 60-talen?” (RA-VI 2014al; RA-VI 2014am; RA-VI 

2014an; RA-VI 2014ao; RA-VI 2014ap), där Gotland och dess kultur definieras 

historiskt. 

 

Medan Härnösand och Visby således badar i ”norrländskhet” respektive 

”gotländskhet” är situationen en annan vad gäller landsarkivets i Vadstena – som 

hanterar material från Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län 

(Riksarkivet 2015c) – facebooksida. Med undantag för inlägg rörande flyttfåglarnas 

ankomst till Tåkern, prinsessan Margarethas bröllop på Öland och ett inlägg rörande 

Ulf Lundell och promenaderna i Norrköping finns det mycket litet som direkt kan 

sägas spegla lokal identitet och regionalism (RA-VA 2014ac; RA-VA 2014aä; RA-

VA 2014by). Möjligen kan en viss lokalpatriotism skönjas i ett inlägg som firar att 

östgötska konsumarkiv levererats till arkivet och hävdar att detta innebär att ”arkiv 

hittar hem” (RA-VA 2014ag), men det skulle lika gärna kunna förklaras ur ett 

arkivtekniskt och proveniensmässigt perspektiv. Varför denna avsaknad av regionala 

”identity pegs” från landsarkivets i Vadstena sida? Arkivens självpresentation är ju, 

som vi har sett och kommer att få se, i övrigt relativt likartad. Ett möjligt svar är att 

emedan det är lätt att skapa ett stereotypt ”Norrland” eller ”Gotland” med regionalt 

arkivmaterial är det mycket svårare att skapa ett stereotypt kombinerat Småland, 

Öland och Östergötland med samma sorts material, eftersom dessa knappast kan 

sägas utgöra en sammanhållen region i folks föreställningsvärld. Landsarkivet i 

Vadstena kan således inte på samma gång ha points of difference som säger att de är 

hela upptagningsområdets landsarkiv och centrum för en enda lokal identitet (Kotler 

& Keller 2009, ss. 309-311, 314-316). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att regionalism och lokal identitet är en viktig 

del i i vart fall landsarkivens i Visby och Härnösand självpresentationer. Deras bilder 

och texter väcker, i likhet med Zarkada & Polydorous (2013) resultat, känslor av 

”gotländskhet” respektive ”norrländskhet”. Någon sådan tendens kan emellertid 

knappast skönjas hos landsarkivet i Vadstena. Vad betyder detta egentligen? Först 

och främst visar det tydligt på den demografiska segmentering som i Kotler och 

Kellers (2009, ss. 253-260) anda som gjorts i arkivens facebooksidors verksamhet – 

landsarkiven i Visby och Härnösand vänder sig huvudsakligen till de personer som är 
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bosatta i området, och gör detta bland annat genom att spela på lokal identitet – 

attributbranding i Kotler & Kotlers (1998, s. 138) tappning. Landsarkivet i Vadstena 

vänder sig naturligtvis också till de som är bosatta i området – exempelvis genom 

sina evenemang – men kan inte spela på den lokala identiteten eftersom det 

förmodligen inte finns någon sådan att spela på. I Kriesbergs (2014) ord använder alla 

tre landsarkiven en ”targeted approach”, men med olika medel. 

 

Lorenzo-Romero, Constantinides & Alarcón-del-Amo  (2013) drar slutsatsen att 

större organisationer främst använder sociala medier för att branda sig. Slutsatsen här 

blir att landsarkiven i Härnösand och Visby försöker branda sig såsom representativt 

för något särskilt ”norrländskt” respektive ”gotländskt”. Genom att använda identity 

pegs (Farquhar 2013), såsom älgjakt och ringmurar kan en regionalt betingad point of 

difference uppnås som dessutom går att förena med en point of difference som bygger 

på representativitet för hela upptagningsområdet (Kotler & Keller 2009, ss. 309-311, 

314-316). Enligt min mening är detta inte möjligt för landsarkivet i Vadstena – att 

fokusera på en specifik regionalism som en point of difference skulle strida mot 

representativiteten som en annan point of difference. 

 

Detta för oss vidare till frågan om vad konsekvensen härav blir. Marichal (2013) ser 

självpresentation på sociala medier som en performativ handling, det vill säga en 

handling som genom sitt blotta utförande leder till skapandet av ett visst tillstånd. 

Genom att framställa sig som typiskt ”norrländsk” eller typiskt ”gotländsk” gör också 

arkiven ett medvetet val av vilka egenskaper som anses som gotländska. Dessa må 

vara undermedvetna, som Strano (2008) kanske skulle hävda, men det gör dem inte 

mindre aktuella. Vid första anblicken kan man tänka sig att landsarkivens verksamhet 

visar på en differentieringsstrategi i Koontz & Mons (2014, s. 103f.) anda, men 

faktum är att det nog snarast är frågan om en nichning – genom att spela på lokal 

identitet vänder sig landsarkiven i Härnösand och Visby till de som känner igen sig i 

denna lokala identitet, de för vilka skogsbruket är nära inpå knuten eller som tycker 

om ringmuren. För att tala med Parks (2011) bygger landsarkiven ett community, 

men ett mycket specifikt och stereotypt sådant.  

 

Konsekvensen blir eventuellt att Liew, King & Olivers (2015) farhågor besannas, och 

att arkiven egentligen vänder sig till samma sorts människor som redan kommer dit – 

lokalhistoriker och släktforskare – medan andra kanske skräms bort av en överdriven 

fokus på det traditionellt norrländska och gotländska. Ur Liew, King & Olivers 

perspektiv (2015) tycks landsarkivet i Vadstena ha en ”bättre” approach till sociala 

medier än de övriga landsarkiven. Samtidigt kan man fråga sig vad som skulle ersätta 

det nuvarande systemet. Griffin & Taylor (2013) frågar sig hur många enskilda sidor 

på sociala medier en ABM-institution behöver. Om landsarkiven likriktade sig skulle 

det knappast finnas något behov av fyra enskilda sidor i Riksarkivets hägn. Om inte 

annat så illustrerar denna problematik den poäng som tas upp gång på gång i den 

vetenskapliga litteraturen; det är inte bara att använda sociala medier, utan det 

handlar också om att veta vad de skall användas till (jfr. Arora & Predmore 2013; 

Bodnar & Doshi 2011; Cadell 2013; Koontz & Mon 2014, ss. 15-22; Liew, King & 

Oliver 2015). 
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Plats och ickeplats 
En viktig skillnad mellan Riksarkivets och landsarkivens självpresentation är det sätt 

på vilket de presenterar – och inte presenterar – sina lokaler och deras plats i den 

fysiska världen. Landsarkiven är väldigt tydliga med att de är platser. Landsarkivet i 

Härnösand lägger i början av 2014 upp bilder från resultatet av renoveringen av 

landsarkivets lokaler, och avslutar året i samma ådra genom att tillsammans med en 

mängd bilder på en synnerligen rörig informationsdisk ”ursäkta röran” och förklara 

att ommöblering håller på att ske (RA-H 2014bt; RA-H 2014ch; RA-H 2014ct). På 

samma sätt lägger landsarkivet i Vadstena upp en bild på en brandbil utanför slottet 

(där arkivet huserar) och förklarar att dagens brandlarm var ett falsklarm, eller 

presenterar bilder på slottet i stämningsfull morgondimma eller i form av en broderad 

tavla ”60 000 korsstygn senare” (RA-VA 2014ab; RA-VA 2014ad; RA-VA 2014ak), 

medan Härnösand visar bilder på gamla väggmålningar i ett fläktrum (RA-H 2014bf) 

och Visby postar bilder på blommande magnolior på arkivets innergård (RA-VI 

2014bj). Landsarkivens lokaler görs således synliga på Facebook på ett sätt som inte 

görs med Riksarkivet – med undantag för en interiörbild från Krigsarkivets kartotek 

(RA 2014cx). För att tala med Bullingham & Vasconcelos (2013) skapar 

landsarkiven en onlinevariant av verksamheten, en förlängning av den fysiska 

institutionen, som Padilla-Meléndez & Águila-Obra (2013) säger om de museer de 

kategoriserar som ”defenders”. 

 

Bilderna på själva arkivlokalerna kompletteras ofta med bilder på landsarkivens 

utställningar (RA-H 2014as; RA-H 2014ca; RA-H 2014ck; RA-VA 2014bb; RA-VA 

2014bl), eller bilder på skolklasser och barn som besöker arkiven (RA-H 2014ai; RA-

H 2014bj; RA-H 2014bp; RA-H 2014cf; RA-H 2014cm; RA-H 2014co; RA-H 

2014cä; RA-VA 2014bu), material som återigen saknas från Riksarkivet. Det samma 

gäller för resten också övriga fall av arkivarbete; det rapporteras om gallring, 

ärendehandläggning och släktutredningar (RA-H 2014ac; RA-H 2014ax; RA-H 

2014dd), omflyttning av volymer och byte av arkivboxar (RA-H 2014ar; RA-VI 

2014ai), leveranser av arkivmaterial (RA-H 2014af; RA-VA 2014ag) samt möten och 

konferenser (RA-VA 2014at; RA-VA 2014bd; RA-VI 2014ae). Den kanske mest 

tydliga av alla meddelanden från arkivens vardag är dock den ovannämnda 

berättelsen om amerikanen som med landsarkivets i Visby hjälp hittade sina 

gotländska släktingar (RA-VI 2014ah). Med undantag för att Riksarkivet berättar att 

ett möte – en tillhandahållakonferens – har ägt rum sker inga liknande uppdateringar 

om den dagliga verksamheten från Riksarkivets sida (RA 2014bn). Detta ligger nära 

vad Zarkada & Polydorou (2013) ringar in som det huvudsakliga 

användningsområdet för sociala medier inom företag, nämligen en presentation av 

verksamheten, vilket gör Riksarkivets tystnad anmärkningsvärd. 

 

Landsarkiven bjuder också in brukarna ”bakom kulisserna”. Landsarkivet i Visby 

använder denna fras ordagrant (RA-VI 2014af; RA-VI 2014ag; RA-VI 2014bk) för 

att locka folk till besök, medan landsarkivet i Härnösand visar ”hemliga rum på 

landsarkivet” i form av en film i vilken det går att se ”handbojor, knivar, renöron, en 

spritflaska och en uniform med nazistemblem på bröstet.” (RA-H 2014bg). Även 

landsarkivet i Vadstena presenterar sina lokaler och sin verksamhet medelst filmens 

medium – om än producerat av lokaltidningar och SVT (RA-VA 2014ae; RA-VA 

2014ap; RA-VA 2014bu). Vi har redan diskuterat detta i termer av Asplings (2011, s. 

39) dramaturgiska spontaneitet, men det är också intressant hur detta levandegör 
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landsarkiven och presenterar dem som fysiska platser med fyra väggar och ett tak på 

internet, en plats som annars brukar definieras som ett steg bort från det fysiska 

rummets begränsningar (Koontz & Mon 2014, ss. 143-146). 

 

Till skillnad från landsarkiven presenterar sig Riksarkivet i mångt och mycket som en 

ickeplats, trots att det finns centrala depåer med forskarsalar i Stockholm på platser 

som Arninge och Marieberg (Riksarkivet 2015c). Det publiceras inga bilder därifrån, 

och det rapporteras inte om skolklasser eller andra besökare. Riksarkivet presenterar 

sig således som någonting som saknar väggar och tak, men som ändå bedriver 

arkivverksamhet. Riksarkivets facebooksida förkroppsligar alltså Koontz & Mons 

(2014, ss. 143-146) tankar om att sociala medier har upphävt det fysiska rummets 

begränsningar vad gäller förmedlande verksamhet. Samtidigt leder detta till 

ytterligare frågor – vad är egentligen Riksarkivets facebooksida? Är det hela 

myndigheten? Depåerna i Arninge och Marieberg? Inget av det? Riksarkivet 

presenterar sig som någonting flytande om som egentligen saknar plats. 

 

Det ovan sagda skall dock inte förväxlas med att total tystnad råder om depåerna i 

Stockholmsområdet. Många evenemang för vilka det görs reklam på Riksarkivets 

facebooksida sägs äga rum just i Marieberg (RA 2014ap; RA 2014ba; RA 2014by; 

RA 2014dj; RA 2014eg; RA 2014en) (Arninge lyser dock med sin frånvaro), men 

poängen är att dessa inte presenteras som något annat än ord och adresser – de är inte 

platser i bemärkelsen att de presenteras som havande ett specifikt utseende eller 

specifika egenskaper, till skillnad från slottsfasaden i Vadstena eller 

ommöbleringsoredan i informationsdisken i Härnösand. Foton skapar, som Zarkada 

& Polydorou (2013) säger, känslor. Avsaknaden av fotografier behöver inte betyda 

avsaknaden av känslor, men i det här fallet skapas ingen uppfattning om Arninge eller 

Marieberg som platser med väggar, tak och andra attribut. 

 

Sammanfattningsvis finns det en stor skillnad mellan hur Riksarkivet och 

landsarkiven framställer sina lokaler. Medan landsarkiven presenterar sina lokaler och 

vad som händer där genom regelbundna bilder av verksamheten inskränker sig 

Riksarkivet till att tala om att vissa av de evenemang de gör reklam för sker på 

Marieberg. Att arkiv använder sina facebooksidor för att lägga upp små bilder ur sin 

vardag är knappast en överraskning och är dessutom något som arkiven själva 

påpekar (Pilger 2013) och som rekommenderas i marknadsföringslitteratur (Zarkada 

& Polydorou 2013). Det intressanta är snarast varför det finns så markanta skillnader 

mellan Riksarkivet och landsarkiven.  

 

I allmänhet tycks Riksarkivets modell vara den som föredras i den akademiska 

litteraturen när för- och nackdelarna med att vara på sociala medier diskuteras. 

Koontz & Mon (2014, ss. 143-146) hävdar exempelvis att internet har upphävt de 

fysiska begränsningar som annars finns för arkivs verksamhet, och Padilla-Melendez 

& Aguila-Obra (2013) talar smått föraktfullt om de museer som endast ser sociala 

medier som en förlängning av det fysiska museet som ”defenders” och talar lyriskt 

om den kommande tid då museer (och, får vi anta, ABM-institutioner i stort) lösgör 

sin närvaro på sociala medier från det fysiska museets begränsningar. Betyder detta 

att vi skall se landsarkivens självpresentationer som platser och Riksarkivets 

självpresentation som ickeplats som tecken på att Riksarkivet centralt kommit längre i 
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utvecklingen än sina regionala avdelningar och gått från att vara ”defenders” till 

”analyzers” (Padilla-Melendez & Aguila-Obra 2013)? 

 

Förmodligen får vi ansluta oss till Mendelson & Papacharissis (2011) slutsats och 

konstatera att det alltid finns en tanke – om än omedveten (Strano 2008) – bakom 

självpresentationen. Landsarkiven har skickligt lyckats skapa en onlinevariant av 

verkligheten i Bullingham & Vasconcelos (2013) anda, trots att Facebook egentligen 

är designat som en hypertext och därmed frikopplat från allt vad traditionella fysiska 

begränsningar heter (Eisenlauer 2013, ss. 2, 56-61). För landsarkiven finns det ett 

antal fördelar med detta. Först och främst kan de, som Castriotta et al. (2013) skulle 

säga, öka genomskinligheten i det fysiska arkivets arbete. Ur ett goffmanskt och 

asplingskt perspektiv kan överförandet av det fysiska arkivet till en digital sfär 

således vara ett sätt att släppa fram backstagematerial i kontrollerade former och 

således antingen bygga maskopi med publiken (Goffman 2009, ss. 174-178) eller 

åstadkomma dramaturgisk spontaneitet (Aspling 2011, s. 39). En ökad fokus på 

arkivet som sådant kan också leda till fler fysiska besök, en viktig fråga för många 

arkivs närvaro på sociala medier (Buontouri & Giannakopolous 2014).  

 

Det finns således anledningar för landsarkiven att vara ”defenders”. Men varför 

framställer Riksarkivet sig som en ickeplats? Ett möjligt svar kan stå att finna i den 

ovan skisserade vetenskapliga debatten om fördelarna med att frikoppla sin närvaro 

på sociala medier från den fysiska världen, men detta är förmodligen bara halva 

sanningen. Vi diskuterade ovan frågan om vad Riksarkivets facebooksida egentligen 

representerar. Riksarkivet själva beskriver sig själva på sin sida som att ”Riksarkivet 

tar hand om och bevarar samhällets kollektiva minne. Arkiven rymmer historia i 

original från medeltiden till idag. Riksarkivet finns och verkar på tio platser i landet.” 

(RA u.å.). Ur detta perspektiv är det myndigheten, snarare än arkiven i Arninge och 

Marieberg, som framställs som fokusen för Riksarkivets egen facebooksida, vilket 

också kan förklara varför det är så viktigt att göra Riksarkivet till en ickeplats. 

Riksarkivets point of difference – för att tala med Kotler & Keller (2009, ss. 309-311, 

314-316) – blir i det här fallet att de är hela svenska samhällets arkiv – ”Riksarkivet 

finns och verkar på tio platser i landet” (RA u.å.) – vilket naturligtvis skulle rimma 

illa om de dessutom försökte göra en point of difference av att de har lokaler i 

Arninge och Marieberg. I deras konstruktion av en onlinevariant av verkligheten 

(Bullingham & Vasconcelos 2013) tonas således denna aspekt ner till förmån för en 

fokus på att inte finnas på en särskilt plats, utan att finnas i och för hela Sverige. 

 

Detta illustrerar den fråga som vi berört redan i avsnittet ovan, nämligen Griffin & 

Taylors (2013) fråga om hur många undersidor en ABM-institution (i deras fall ett 

bibliotek) egentligen behöver. Frågan går naturligtvis in i den större frågan om vad 

som egentligen utgör ”best practice” för ABM-institutioner på sociala medier (Bodnar 

& Doshi 2011). Om Riksarkivets sida är till för hela Sverige kan man fråga sig varför 

just Härnösand, Vadstena och Visbys sidor behövs. Och framför allt bör man fråga 

sig varför sidor för landsarkiven i Göteborg, Lund, Uppsala och Östersund inte 

behövs. Vi kan konstatera att uppdelningen i presentation mellan Riksarkiv och 

landsarkiv är genomtänkt, men frågan huruvida arkivens existens på sociala medier är 

det (jfr. Liew, King & Oliver 2015) kvarstår. 
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Interaktion och ignorerande 
Bodnar & Doshi (2011) slår fast att vetenskapen som det ser ut i dag vet alldeles för 

litet om hur ABM-institutioner interagerar med sina brukare på sociala medier, 

samtidigt som flertalet studier slår fast att just interaktion med brukarna är en viktig 

anledning till att dessa institutioner över huvud taget skaffar sig en internetnärvaro 

(Buontouri & Giannakopolous 2014; Kriesberg 2014). Det vore således mycket 

intressant att studera hur de undersökta arkiven interagerar med sina brukare, och hur 

arkiven genomför ”suppression management” (Strano & Queen 2012). 

 

Vi kan inledningsvis slå fast att det sker interaktion på facebooksidorna, både i form 

av att brukare kommenterar arkivens inlägg och att arkiven svarar på brukarnas 

inlägg. Ibland tar detta formen av glada kommentarer på brukarnas kommentarer och 

små uppmuntrande svar på folks bidrag till diskussionen (RA 2014ab; RA 2014at; 

RA 2014aö; RA 2014bm; RA 2014cz; RA 2014da; RA 2014dt; RA-VA 2014an; RA-

VA 2014bh; RA-VA 2014bw; RA-VA 2014bk). På detta sätt skriver Riksarkivet att 

de blir ”extra glad[a]” över länkat arkivmaterial (RA 2014bm), tackar ”för info om 

balettordonnans Wennerström” i kommentarerna till ett inlägg om historiska yrken 

(RA 2014dt) och landsarkivet i Vadstena skämtar till det med att fråga om en 

kommentar om konstiga gårdsnamn i Östergötland – bland vilka namn som Berlin 

kan nämnas – berör ”Tiergarten” (RA-VA 2014an).  

 

Ett vanligare sätt på vilket arkiven interagerar med sina brukare är att aktivt fråga 

dem om deras åsikter eller kunskaper (RA 2014ab; RA 2014ak; RA 2014au; RA 

2014aä; RA 2014aö; RA 2014bd; RA 2014bn; RA 2014bö; RA 2014ca; RA 2014cp; 

RA-H 2014aq; RA-VA 2014an; RA-VA 2014aw; RA-VI 2014aä). Detta kan ske på 

mångahanda sätt – ett sätt är att ställa en fråga som arkiven redan kan svaret på och 

inbjuder brukarna att själva komma på svaret. Detta kan röra frågor om att tyda 

besvärliga textstycken, eller ta reda på vad företag tillverkade baserat på 

digitaliserade arkivhandlingar (RA 2014aä; RA 2014cp). Ett annat sätt är att fråga om 

hjälp i situationer där arkiven genuint inte vet vad som står i handlingarna – som är 

fallet med bevarad flaskpost från Gotland – eller var handlingarna kommer ifrån – 

såsom när det gäller fotografier på en oidentifierad kyrka i Statens 

arbetslöshetskommissions arkiv (RA 2014bö; RA-VI 2014aä). Ytterligare några fall 

rör aktiva förfrågningar om vad brukarna vill se för material på facebooksidorna (RA 

2014bd; RA 2014bn), eller konversationsinledande frågor som ”Har ni några egna 

exempel på ovanliga soldatnamn i er forskning?” eller ”Hur gammal blev din äldsta 

släkting?” (RA 2014ab; RA 2014ca; RA-VA 2014aw). I Castriottas et al. (2013) 

termer försöker arkiven här skapa ”dialogdesign”, alltså en aktiv interaktion mellan 

arkiv och brukare. Kanske kan situationen också liknas vid de ”colloquys” som 

Gilpin (2011) talar om, där personer med liknande intressen tillsammans bygger upp 

en professionell identitet kring detta ämne på sociala medier. 

 

Det intressanta är sättet på vilka brukarnas kommentarer på det ovanstående faktiskt 

tas emot. På de mer ickekontroversiella frågorna – såsom det där folk inbjuds dela 

sina egna forskningsresultat eller där arkiven redan vet svaret – brukar arkiven nöja 

sig med att erkänna personernas inlägg och ge dem uppmuntran (RA 2014ab; RA 

2014aä; RA 2014aö; RA 2014bm; RA 2014dt). Mer spännande är det i de frågor där 

arkiven erkänner sin ignorans. Enligt Meyrowitz synsätt tar arkiven en otrolig risk när 

de erkänner sin okunnighet på det här sättet; eftersom de inte kan välja sin publik 
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finns det också risken att någon i publiken visar sig veta mer än arkiven och därför 

också raserar den kompetenta fasad dessa försöker bygga upp (Meyrowitz 1985, ss. 

42-46). Ett sätt att hantera sådana kommentarer är att erkänna folk som kan mer, 

antingen genom att uppmuntra dem (RA 2014au; RA 2014bm; RA 2014bö; RA 

2014cz; RA 2014dt; RA-VA 2014bh; RA-VA 2014bw; RA-VI 2014aä), eller svara i 

linje med att ”vi hann inte svara, men om vi hunnit skulle vi ha skrivit exakt samma 

sak” (RA 2014bm; RA 2014bu; RA 2014dt). Oavsett vad kan arkiven avvärja 

eventuella tankar om att dessa skulle ”veta mindre” genom att ställa det gemensamma 

kunskapsskapandet, snarare än sin egen kompetens, i centrum; exempelvis anser 

Riksarkivet att vidare undersökningar om de två till Marocko skickade samernas öden 

vore ”En lämplig forskningsuppgift” (RA 2014de) och att en person som funnit 

saknad yrkesinformation om en person i ett inlägg från Riksarkivet gjort ett ”bra 

detektivarbete” (RA 2014au). Slutligen är frågorna om vad brukarna vill ha för 

information på sidorna lätta att avvärja; antingen ”lyssnar och noterar” Riksarkivet 

(RA 2014bn) eller så utlovar de att den efterfrågade informationen kommer att läggas 

upp, ibland så snart som ”Nästa vecka” (RA 2014bd). Detta försvarsbeteende känns 

igen från avsnittet ”kompetens och kontroll” ovan – framsläppandet av 

bakreregionmaterial och skapandet av en maskopi och dramaturgisk spontaneitet 

enligt Goffmans (2009, ss. 174-178) och Asplings (2011, s. 39) tankegångar är som 

synes viktiga element även i interaktionen. 

 

Det är dock inte i alla fall som arkiven över huvud taget blandar sig i diskussionerna. 

Oftast nöjer de sig med att sätta igång en diskussion och sedan inte ingripa annat än 

för att svara på direkta frågor eller trycka ”gilla” på utvalda kommentarer (RA 

2014ab; RA 2014ag; RA 2014ap; RA 2014az; RA 2014aå; RA 2014bd; RA 2014bg; 

RA 2014bu; RA 2014ca; RA 2014cg; RA 2014cm; RA 2014cp; RA 2014cq; RA 

2014cr; RA 2014de; RA 2014dn; RA 2014dp; RA 2014dq; RA-H 2014ar; RA-H 

2014bf; RA-H 2014bm; RA-H 2014ch; RA-VA 2014ab; RA-VA 2014ak; RA-VA 

2014at; RA-VA 2014aw; RA-VA 2014br; RA-VA 2014bx; RA-VI 2014ae; RA-VI 

2014ah; RA-VI 2014ai; RA-VI 2014ax; RA-VI 2014ay; RA-VI 2014aå; RA-VI 

2014bb; RA-VI 2014bj; RA-VI 2014bm; RA-VI 2014bn; RA-VI 2014bu; RA-VI 

2014bx). Kommunikationen liknar i sådana fall mer den fokus på 

envägskommunikation enligt Castriotta et al. (2013) utmärker vissa företags 

användande av sociala medier och som skisserats i Griffin & Taylors (2013) studie av 

bibliotek. På ett sätt kan man fråga sig huruvida detta egentligen är ett problem, 

emedan användarnas kommentarer trots allt leder till skapandet av ett colloquy i 

Gilpins (2011) anda eller ett virtuellt torg i Castriottas et al. (2013) mening, men 

frågan är huruvida det sker någon interaktion i den betydelse som många författare 

inom ABM-sektorn lägger i begreppet (jfr. Bodnar & Doshi 2011; Buontouri & 

Giannakopolous 2014; Kriesberg 2014). 

 

Hittills har detta avsnitt behandlat hur de undersökta arkiven interagerar med 

brukarna, men hur interagerar brukarna med arkiven, och hur reagerar arkiven själva 

på detta? Vi kan inledningsvis konstatera att det knappt skett några brukarskapade 

inlägg alls på landsarkivens sidor; Härnösand har ett inlägg, Vadstena två och Visby 

inget. Dessa slutsatser är sålunda i princip helt och hållet baserade på inlägg gjorda på 

Riksarkivets facebooksida, vilka inlägg i gengäld är så mycket talrikare. Flera av de 

brukarskapade inläggen och Riksarkivets behandling av de samma är att räkna till vad 

Arora & Predmore (2013) kallar för krishantering; många av dessa rör arga inlägg 
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som klagar på att den digitala forskarsalen SVAR – eller någon annan tjänst – ligger 

nere eller fungerar dåligt, och Riksarkivet nyttjar således sidan för att hantera dessa 

krissituationer (RA 2014al; RA 2014ao; RA 2014aw; RA 2014bb; RA 2014bw; RA 

2014bx; RA 2014ch; RA 2014cj; RA 2014dv; RA 2014dw; RA 2014el). Oftast sker 

detta genom att Riksarkivet lovar att undersöka saken, ger en förklaring på var felet 

ligger, eller också att personen som frågar hänvisas till kundtjänst (RA 2014al; RA 

2014ao; RA 2014aw; RA 2014bb; RA 2014bw; RA 2014bx; RA 2014ch; RA 2014cj; 

RA 2014dv; RA 2014dw; RA 2014el). I Lorenzo-Romeros et al. (2013) tappning kan 

man här se ett tydligt applicerande av den ovannämnda krishanteringen; om vi inte 

talar med brukarna kommer brukarna att tala om oss och våra dåliga E-tjänster. 

Samtidigt är det intressant att brukarna refereras vidare till kundtjänst; även om detta 

säkerligen är den allra smidigaste vägen att hjälpa personerna kan man också 

onekligen fråga sig huruvida detta också är ett sätt att komma undan den 

meyrowitzianska (1985, ss. 46-49) mellanregionen och genomföra suppression 

management (Strano & Queen 2012). Om de klagande kontaktar kundtjänst är det ju 

ingen annan än den klagande och kundtjänst vet vad som avhandlas, vilket också 

tillåter arkiven att välja framträdande efter publiken.  

 

Ytterligare ett tillfälle då arkiven vidarebefordrar inkommande frågor är förfrågningar 

gällande specifikt arkivmaterial. Vid dessa tillfällen råds den frågande utan undantag 

att ta kontakt med arkiven via telefon eller mejl (RA 2014as; RA 2014bc; RA 

2014be; RA 2014bf; RA 2014bh; RA 2014bi; RA 2014bl; RA 2014cv; RA 2014dm; 

RA 2014dx; RA-VA 2014bp; RA-VA 2014bq). Detta är kanske inte så förvånande; 

då arkiven måste följa gällande lagar även på Facebook (E-delegationen 2010, ss. 6, 

33-36) och alla arkivhandlingar kanske inte är sekretessbefriade för alla människor – 

samtidigt som arkivens utelämnande av allmänna handlingar måste ske på ett sätt som 

innebär att sekretessbelagd information inte röjes – är det endast rimligt att allmänna 

handlingar inte lämnas ut via Facebook (Bohlin 2010, ss. 127 199 243f.). Samtidigt 

kan man onekligen inte fråga sig huruvida detta också tjänar till att flytta denna del av 

arkivens verksamhet ut ur mellanregionen och in i den bakre regionen (Meyrowitz 

1985, ss. 46-49) 

 

Slutligen finns det ytterligare två sätt på vilka arkiven kan genomföra suppression 

management. Det ena, vilket också är det sätt som Strano & Queen (2012) främst 

sysselsätter sig med, är att ta bort misshaglig information. Nackdelen med detta är 

naturligtvis att borttagna misshagliga inlägg inte kan studeras eftersom de är just 

borttagna. Dessa lämnas därför därhän i denna undersökning. Det andra sättet är att 

ignorera inlägg. Det är naturligtvis svårt att veta huruvida inlägg ignoreras för att 

arkiven inte vill ge sig i kast med de diskussionerna eller för att de helt enkelt inte har 

tid, men ett antal intressanta fall tyder på det förstnämnda. Ett av tillfällena utgörs av 

ett inlägg som ifrågasätter huruvida behandlingen av prostituerade kvinnor under 

artonhundratalet verkligen kan anses som ”disciplinering” (RA 2014ap), en 

kommentar som lämnas helt utan åtgärd, samt ett antal kritiska blogginägg som 

postades på Riksarkivets facebooksida (RA 2014eh; RA 2014ei; RA 2014ej; RA 

2014ek). På ett sätt kan detta ses som disassociationering i Strano & Queens (2012) 

anda; genom att inte interagera med de kritiska inläggen behöver arkiven inte heller 

associeras med dem – i bästa fall kanske de glöms bort. Samtidigt är det i Lorenzo-

Romeros et al. (2013) tappning just detta som inte får ske, nämligen att ”the negative 

effects of customer empowerment” får oemotsagt spelrum. 
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De ovan förda diskussionerna ger vid handen att skriftlig interaktion är legio på 

arkivens facebooksidor. Så är det inte alltid. Ofantligt många av arkivens inlägg 

saknar alla former av kommentarer (RA 2014aa; RA 2014ac; RA 2014af; RA 2014aj; 

RA 2014am; RA 2014ar; RA 2014ax; RA 2014ay; RA 2014ba; RA 2014bk; RA 

2014bp; RA 2014bq; RA 2014by; RA 2014bz; RA 2014bå; RA 2014cd; RA 2014ce; 

RA 2014ck; RA 2014cl; RA 2014cn; RA 2014co; RA 2014cs; RA 2014ct; RA 

2014cu; RA 2014cy; RA 2014cä; RA 2014db; RA 2014df; RA 2014dg; RA 2014dh; 

RA 2014dj; RA 2014dk; RA 2014dl; RA 2014do; RA 2014ds; RA 2014du; RA 

2014dz; RA 2014dä; RA 2014ed; RA 2014ef; RA-H 2014aa; RA-H 2014ab; RA-H 

2014ad; RA-H 2014ae; RA-H 2014af; RA-H 2014ag; RA-H 2014ah; RA-H 2014ai; 

RA-H 2014ak; RA-H 2014al; RA-H 2014an; RA-H 2014ao; RA-H 2014ap; RA-H 

2014aq; RA-H 2014as; RA-H 2014at; RA-H 2014au; RA-H 2014aw; RA-H 2014ax; 

RA-H 2014az; RA-H 2014aå; RA-H 2014aä; RA-H 2014aö; RA-H 2014ba; RA-H 

2014bb; RA-H 2014bc; RA-H 2014bd; RA-H 2014be; RA-H 2014bg; RA-H 2014bh; 

RA-H 2014bi; RA-H 2014bj; RA-H 2014bl; RA-H 2014bn; RA-H 2014bo; RA-H 

2014bp; RA-H 2014bq; RA-H 2014br; RA-H 2014bs; RA-H 2014bt; RA-H 2014bu; 

RA-H 2014bv; RA-H 2014bw; RA-H 2014by; RA-H 2014bz; RA-H 2014bå; RA-H 

2014bä; RA-H 2014bö; RA-H 2014cb; RA-H 2014cc; RA-H 2014ce; RA-H 2014cf; 

RA-H 2014cg; RA-H 2014cj; RA-H 2014ck; RA-H 2014cl; RA-H 2014cn; RA-H 

2014co; RA-H 2014cp; RA-H 2014cq; RA-H 2014cr; RA-H 2014cs; RA-H 2014ct; 

RA-H 2014cv; RA-H 2014cw; RA-H 2014cx; RA-H 2014cz; RA-H 2014cå; RA-H 

2014cä; RA-H 2014cö; RA-H 2014da; RA-H 2014dc; RA-H 2014dd; RA-VA 

2014ac; RA-VA 2014ad; RA-VA 2014af; RA-VA 2014ag; RA-VA 2014ah; RA-VA 

2014ai; RA-VA 2014al; RA-VA 2014am; RA-VA 2014ao; RA-VA 2014ap; RA-VA 

2014ar; RA-VA 2014as; RA-VA 2014au; RA-VA 2014av; RA-VA 2014ax; RA-VA 

2014aå; RA-VA 2014aä; RA-VA 2014aö; RA-VA 2014ba; RA-VA 2014bb; RA-VA 

2014bc; RA-VA 2014bd; RA-VA 2014be; RA-VA 2014bf; RA-VA 2014bg; RA-VA 

2014bi; RA-VA 2014bj; RA-VA 2014bl; RA-VA 2014bm; RA-VA 2014bn; RA-VA 

2014bo; RA-VA 2014bs; RA-VA 2014bt; RA-VA 2014bu; RA-VA 2014bz; RA-VI 

2014aa; RA-VI 2014ab; RA-VI 2014ac; RA-VI 2014ad; RA-VI 2014af; RA-VI 

2014ag; RA-VI 2014aj; RA-VI 2014ak; RA-VI 2014al; RA-VI 2014am; RA-VI 

2014an; RA-VI 2014ao; RA-VI 2014ap; RA-VI 2014aq; RA-VI 2014ar; RA-VI 

2014as; RA-VI 2014at; RA-VI 2014au; RA-VI 2014av; RA-VI 2014aw; RA-VI 

2014az; RA-VI 2014aö; RA-VI 2014ba; RA-VI 2014bc; RA-VI 2014bd; RA-VI 

2014bf; RA-VI 2014bg; RA-VI 2014bh; RA-VI 2014bi; RA-VI 2014bk; RA-VI 

2014bl; RA-VI 2014bo; RA-VI 2014bq RA-VI 2014br; RA-VI 2014bs; RA-VI 

2014bt; RA-VI 2014bv; RA-VI 2014by; RA-VI 2014bz;), vilket tyder på att skriftlig 

interaktion på facebooksidorna inte är så vanlig som arkiven kanske skulle vilja. 

Detta skulle bekräfta Griffin & Taylors (2013) tankar om att interaktion inte sker, 

alternativt att den interaktion som sker är kortfattad och baserad på likes; vi kan också 

konstatera att av de ovan refererade inläggen är det bara två som saknar alla former 

av likes eller delningar (RA-VI 2014bd; RA-VI 2014bw), vilket skulle kunna ge 

Griffin & Taylor ytterligare vatten på sin kran. Samtidigt skall vi komma ihåg Sachs, 

Eckel & Langans (2011) resultat – bara för att arkiven önskar skriftlig interaktion 

med brukarna på sociala medier betyder det inte att det är vad brukarna vill ha. Om vi 

dessutom undviker att som Liew, King & Oliver (2015) se likes som ett dåligt sätt att 

utvärdera en sidas effektivitet utan i Eisenlauers (2013, ss. 147-150) anda förstår likes 
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som automated text actions med samma grad av kommunikativ betydelse som 

creative text actions skulle kan kunna säga att interaktionsgraden är ganska hög.  

 

Sammanfattningsvis sker det interaktion mellan brukare och arkiv på de undersökta 

arkivens sidor. Oftast sker detta genom att arkiven aktivt frågar brukarna, och att 

arkiven sedan uppmuntrar brukarnas svar, antingen skriftligen eller genom likes. I de 

fall där arkiven redan vet svaret på frågorna är denna uppmuntran harmlös, men i de 

fall där en brukare potentiellt sett vet mer än arkivet uppmärksammas detta och fokus 

läggs på det gemensamma sökandet efter kunskap. Arkiven tycks dock vara ovilliga 

att kommunicera allt för mycket med brukarna och nöjer sig med att låta dessa 

kommunicera med varandra. Interaktionen från brukarnas sida tycks dock i många 

fall vara byggd på automatic text actions (ATAs) i form av likes, och många inlägg 

saknar helt kommentarer. I de fall brukarna aktivt försöker interagera med arkiven 

handlar arkivens respons mycket om att försöka avvärja kriser och föra dessa in i den 

bakre regionen. Detta gäller även icke krisartade förfrågningar av arkivmaterial, 

ehuru detta också kan ha en juridisk grund. Slutligen förekommer det också att 

arkiven helt sonika ignorerar eventuellt misshagliga inlägg.  

  

Slutsatsen ovan är i ljuset av den akademiska forskningen knappast särskilt 

förvånande. Som vi konstaterade i början av detta avsnitt vet forskningsvärlden och 

ABM-sektorn mycket litet om hur brukare och arkiv interagerar (Bodnar & Doshi 

2011). Vad man kan utläsa ur den akademiska litteraturen är att alla arkiv vill 

interagera, alla tror att alla andra arkiv interagerar, och att ingen egentligen är särskilt 

bra på interaktion (Buontouri & Giannakopolous 2014; Gillner 2013; Kriesberg 2014) 

– vissa arkiv har dessutom svårt att få sin personal att våga interagera med brukarna 

på sociala medier (Cadell 2013). Riksarkivet och landsarkiven tycks inte vara något 

undantag från detta; precis som i Griffin & Taylors (2013) studie består interaktionen 

oftast av kortare kommentarer och likes, och i likhet med Masons (2014) resultat 

verkar brukarna inte alltid vilja interagera. 

 

 Frågan är huruvida de undersökta arkiven egentligen vill ha ”virtuella torg” och 

”dialogdesign” i Castriottas et al. (2013) tappning, eller om de helt enkelt vill ha 

många kommentarer och likes i Asplings (2011, s. 23) anda. Vad vi kan säga är att 

arkivens sidor står långt bort från Mendelsson & Papacharissis (2011) ”communities” 

baserat på likes och kommentarer – annat än möjligtvis mellan brukarna. Ej heller 

ligger de nära Parks (2011) tankar om att skapa ”communities” genom ”collective 

action”, ”regularized information exchange” och ”attachments between users”. 

Interaktionen sker istället i form av suppression management – och då kanske i form 

av att dölja beteende som kan sanktioneras och disassociationering från icke 

önskvärda bekanta (Strano & Queen 2012) och krishantering enligt de principer som 

Arora & Predmore (2013) samt Lorenzo-Romero, Constantinides & Alarcón-del-

Amo (2013) lägger fram. 

 

Samtidigt kan man fråga sig huruvida interaktionen inte är något annat än en dröm i 

ABM-teoretikers webb 2.0-rusiga hjärnor. Sachs, Eckel & Langans (2011) resultat 

tyder ju som sagt på att brukare helst önskar vara passiva i förhållande till ABM-

institutioners sidor på sociala medier, och många verk om just sociala medier ställer 

sig frågan om inte just det faktum att folk använder sidor som Facebook eller Twitter 

för att knyta kontakter och behålla dessa med ett minimum av ansträngning är själva 
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poängen med sociala medier (Ellison et al. 2011; Gilpin 2011; Johnson et al. 2011). 

Ur detta perspektiv är en mängd likes men inga kommentarer – Liew, King & Olivers 

(2015) protester till trots – inte så mycket en brist på interaktion som ett sätt att med 

minsta möjliga ansträngning kommunicera med arkiven via ATAs (Eisenlauer 2013, 

ss. 149f.) och därmed också upprätthålla kontakten till en institution brukaren gärna 

är förbunden med men förhåller sig passiv till (Ellison et al. 2011; Johnson et al. 

2011; Gilpin 2011; Sachs, Eckel & Langan 2011). 

Komplett eller kompletterande? 
Ett mycket viktigt tema är det sätt på vilket arkiven framställer sina facebooksidor 

som antingen komplement till den vanliga verksamheten och hemsidan eller ett 

förmedlingsverktyg i sin egen rätt. Vi har redan ovan konstaterat att både Riksarkivet 

och landsarkiven använder sina sidor på Facebook för att göra reklam för evenemang 

såsom föreläsningar eller kurser (RA 2014ar; RA 2014ax; RA 2014ba; RA 2014bk; 

RA 2014br; RA 2014bs; RA 2014cc; RA 2014cg; RA 2014ci; RA 2014ck; RA 

2014dc; RA 2014dk; RA 2014du; RA 2014dz; RA 2014ea; RA 2014ef; RA 2014eg; 

RA 2014en; RA-H 2014ay; RA-H 2014bc; RA-H 2014bh; RA-H 2014bq; RA-H 

2014bs; RA-H 2014bå; RA-H 2014bä; RA-H 2014cg; RA-H 2014ci; RA-H 2014ck; 

RA-H 2014cu; RA-H 2014cö; RA-H 2014db; RA-VA 2014af; RA-VA 2014ah; RA-

VA 2014aq; RA-VA 2014ax; RA-VA 2014az; RA-VA 2014bc; RA-VA 2014bg; RA-

VA 2014bl; RA-VA 2014bm; RA-VA 2014bn; RA-VA 2014bw; RA-VA 2014bz; 

RA-VI 2014ac; RA-VI 2014ad; RA-VI 2014af; RA-VI 2014ag; RA-VI 2014aj; RA-

VI 2014ak; RA-VI 2014al; RA-VI 2014am; RA-VI 2014an; RA-VI 2014ao; RA-VI 

2014ap; RA-VI 2014ar; RA-VI 2014au; RA-VI 2014aw; RA-VI 2014ay; RA-VI 

2014aå; RA-VI 2014bc; RA-VI 2014bd; RA-VI 2014bg; RA-VI 2014bk; RA-VI 

2014bl; RA-VI 2014bm; RA-VI 2014bn; RA-VI 2014bo; RA-VI 2014br; RA-VI 

2014bs; RA-VI 2014bu; RA-VI 2014bv; RA-VI 2014bw), och arkiven brukar ofta 

också göra reklam för sina E-tjänster och den nationella arkivdatabasen NAD på 

sidorna (RA 2014ae; RA 2014cf; RA 2014cz; RA 2014dd; RA 2014dl; RA 2014dn; 

RA-H 2014ac; RA-H 2014au; RA-H 2014be; RA-H 2014cl; RA-H 2014cv).  

 

Poängen med att uppmärksamma dessa fall är inte att hävda att Riksarkivet och 

landsarkiven agerar dåligt när de gör evenemangsreklam eller postar länkar till NAD i 

anslutning till intressant digitaliserat arkivmaterial – precis som van Dijck (2013, s. 

29) hävdar befrämjar Facebooks digitala infrastruktur vissa sorters inlägg, och det 

skulle knappast gagna någon om de undersökta arkiven försökte hålla fysiska 

föreläsningar via Facebook eller föra över den nationella arkivdatabasen till sociala 

medier – utan poängen är att facebooksidan i många fall inte tillåts stå ensam, även 

om den digitala infrastrukturen faktiskt skulle tillåta detta. Ett exempel rör reklamen 

för evenemang, som oftast beledsagas av en länk till Riksarkivets eller landsarkivens 

hemsidor där man kan ”läsa mer” (RA 2014ar; RA 2014ax; RA 2014ba; RA 2014bk; 

RA 2014br; RA 2014bs; RA 2014cc; RA 2014cg; RA 2014ck; RA 2014dc; RA 

2014dk; RA 2014du; RA 2014ef; RA 2014eg; RA-H 2014bq; RA-H 2014bä; RA-H 

2014cö; RA-VA 2014ah; RA-VA 2014aq; RA-VA 2014az; RA-VA 2014bc; RA-VI 

2014aj; RA-VI 2014ap; RA-VI 2014aå; RA-VI 2014bc; RA-VI 2014bo; RA-VI 

2014br; RA-VI 2014bs; RA-VI 2014bw), och detta trots att Facebook har en egen 

”evenemangsfunktion” där all relevant information skulle kunna läggas upp utan ett 

behov av kompletterande information på andra webbsidor.  
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Ytterligare två exempel på synen på facebooksidorna som ett komplement utgörs av 

arkivkalendern i Umeå respektive månadens dokument på Riksarkivets hemsida. I 

båda fallen beledsagas det digitaliserade arkivmaterialet av en länk som tillåter 

brukaren att ”läsa mer” (RA 2014bu; RA 2014cö; RA-H 2014ab; RA-H 2014ae; RA-

H 2014an; RA-H 2014av; RA-H 2014aö; RA-H 2014bz; RA-H 2014cc; RA-H 

2014cs; RA-H 2014cy; RA-VA 2014as). Den intressanta frågan här är varför 

månadens dokument över huvud taget ligger på Riksarkivets hemsida och reklamen 

för den samma görs på Facebook, istället för att göra tvärt om? Inläggen består trots 

allt av bilder på digitaliserat (i betydelsen inskannat) arkivmaterial med 

ackompanjerande text (jfr. Riksarkivet 2014a), en uttrycksform för vilken Facebook 

såsom mikrossystem – för att tala med van Dijck (2013, ss. 21-25) – är ytterst 

välanpassad. Samma sak gäller för övrigt för arkivkalendern i Umeå. Riksarkivet och 

landsarkiven ansluter sig således här till den användningsform vad gäller sociala 

medier som Padilla-Meléndez & Águila-Obra (2013) smått föraktfullt kallar för 

”defenders” – oavsett hur väl ägnad webb 2.0-tekniken är för att lägga upp material 

ses facebooksidorna fortfarande som komplement till de ”riktiga” webbsidorna och 

till det fysiska arkivet. 

 

Ytterligare en intressant observation vad gäller frågan om facebooksidorna skall ses 

som komplement till övriga hemsidor och den fysiska arkivverksamheten är det 

faktum att även om det är omöjligt att bedriva alla former av föredrag, 

kursverksamhet eller filmvisning på sociala medier så bedrivs det ingen som helst 

utbildande verksamhet på sidorna, utan all sådan verksamhet bedrivs på plats på 

arkiven (RA 2014ar; RA 2014ax RA 2014ba; RA 2014bk; RA 2014br; RA 2014bs; 

RA 2014cc; RA 2014cg; RA 2014ci; RA 2014ck; RA 2014dc; RA 2014dk; RA 

2014du; RA 2014dz; RA 2014ea; RA 2014ef; RA 2014eg; RA 2014en; RA-H 

2014ay; RA-H 2014bc; RA-H 2014bh; RA-H 2014bq; RA-H 2014bs; RA-H 2014bå; 

RA-H 2014bä; RA-H 2014cg; RA-H 2014ci; RA-H 2014ck; RA-H 2014cu; RA-H 

2014cö; RA-H 2014db; RA-VA 2014af; RA-VA 2014ah; RA-VA 2014aq; RA-VA 

2014ax; RA-VA 2014az; RA-VA 2014bc; RA-VA 2014bg; RA-VA 2014bl; RA-VA 

2014bm; RA-VA 2014bn; RA-VA 2014bw; RA-VA 2014bz; RA-VI 2014ac; RA-VI 

2014ad; RA-VI 2014af; RA-VI 2014ag; RA-VI 2014aj; RA-VI 2014ak; RA-VI 

2014al; RA-VI 2014am; RA-VI 2014an; RA-VI 2014ao; RA-VI 2014ap; RA-VI 

2014ar; RA-VI 2014au; RA-VI 2014aw; RA-VI 2014ay; RA-VI 2014aå; RA-VI 

2014bc; RA-VI 2014bd; RA-VI 2014bg; RA-VI 2014bk; RA-VI 2014bl; RA-VI 

2014bm; RA-VI 2014bn; RA-VI 2014bo; RA-VI 2014br; RA-VI 2014bs; RA-VI 

2014bu; RA-VI 2014bv; RA-VI 2014bw). Det hade dock varit tekniskt möjligt att 

lägga upp filmer, både sådana som visats på arkiven och filmade föredrag, på 

Facebook och förmodligen hade det också varit möjligt att ge enklare kurser i 

handskriftsläsning digitalt – möjligheten att använda sociala medier i undervisning 

har redan tidigare uppmärksammats av den akademiska forskningen (Everson, 

Gundlach & Miller 2013; Friedman & Friedman 2013; Tess 2013; Vescio 2011). 

Naturligtvis är det möjligt att rent juridiska hinder eller begränsade resurser skulle 

kunna ligga i vägen (jfr. Mason 2014), särskilt vad gäller inspelade föredrag, men 

faktum kvarstår att facebooksidorna i dessa fall används som verktyg för att göra 

reklam, snarare än resurser i sin egen rätt. 
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Med detta sagt finns det även material som inte uttryckligen synes vara gjort för 

någonting annat än just publicering på Facebook (RA 2014aa; RA 2014ab; RA 

2014ad; RA 2014af; RA 2014ah; RA 2014aj; RA 2014ak; RA 2014am; RA 2014an; 

RA 2014aq; RA 2014at; RA 2014au; RA 2014av; RA 2014az; RA 2014aå; RA 

2014aä; RA 2014aö; RA 2014bg; RA 2014bm; RA 2014bo; RA 2014bv; RA 2014bä; 

RA 2014bö; RA 2014ca; RA 2014cb; RA 2014cf; RA 2014cp; RA 2014cq; RA 

2014cr; RA 2014ct; RA 2014cw; RA 2014cy; RA 2014cz; RA 2014cå; RA 2014da; 

RA 2014dd; RA 2014de; RA 2014dh; RA 2014di; RA 2014dl; RA 2014dp; RA 

2014dq; RA 2014dr; RA 2014ds; RA 2014dt; RA 2014dy; RA 2014då; RA 2014dä; 

RA 2014dö; RA 2014ee; RA 2014em; RA-H 2014ag; RA-H 2014aj; RA-H 2014al; 

RA-H 2014ap; RA-H 2014bg; RA-H 2014bk; RA-H 2014bv; RA-H 2014bw; RA-H 

2014cb; RA-H 2014cj; RA-H 2014ck; RA-H 2014cn; RA-H 2014cp; RA-H 2014cv; 

RA-H 2014dc; RA-VA 2014aa; RA-VA 2014aj; RA-VA 2014am; RA-VA 2014an; 

RA-VA 2014aw; RA-VA 2014bf; RA-VA 2014bs; RA-VA 2014by; RA-VI 2014ae; 

RA-VI 2014aq; RA-VI 2014ax; RA-VI 2014az; RA-VI 2014aä; RA-VI 2014bq; RA-

VI 2014bt; RA-VI 2014bx; RA-VI 2014bz), vilket tyder på att den ovan skisserade 

bilden av arkiven såsom enbart användande sina facebooksidor för slussa personer 

vidare till de ordinarie hemsidorna eller till de fysiska arkiven måste nyanseras något. 

Förvisso ligger uppläggandet av digitaliserat arkivmaterial med korta 

kontextualiserande kommentarer långt från vad Gillner (2013) skulle kalla en digital 

läsesal där brukarna tillsammans med arkivpersonalen interagerar över digitaliserade 

arkivhandlingar, men de visar också att arkiven i Cadells (2013) anda vågar släppa 

taget från de vanliga hemsidorna och det fysiska arkivet och närma sig vad Padilla-

Meléndez & Águila-Obra (2013) kallar för ”analyzers”, där närvaron på sociala 

medier blir ett mål i sig och fokus ligger på digitaliserat material och 

nätverksskapande. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Riksarkivets och landsarkivens verksamhet 

på Facebook ligger någonstans mellan Padilla-Meléndez & Águila-Obras (2013) 

”analyzers” och ”defenders”. Sidorna används i hög utsträckning för att göra reklam 

för händelser i de fysiska arkivlokalerna – något som i sig inte är särskilt konstigt – 

och för att slussa brukare vidare till den ordinarie hemsidan även när Facebook tillåter 

att exakt samma information läggs upp där i sin helhet – vilket är konstigare. Ännu 

märkligare är kanske att arkiven inte försöker ta till vara de möjligheter till utbildning 

och kursverksamhet som faktiskt kan ske via sociala medier (Everson, Gundlach & 

Miller 2013; Friedman & Friedman 2013; Tess 2013; Vescio 2011) utan föredrar att 

allt sker ”offline”. Samtidigt skall de fall där facebooksidorna uppenbart används som 

komplement till de ordinarie sidorna och de fysiska arkiven inte överskugga de fall 

där detta inte är fallet och innehållet tycks vara skräddarsytt till Facebook. Precis som 

i många andra fall tycks frågan om huruvida arkivens sidor är kompletta eller 

kompletterande ligga någonstans mitt emellan. 

 

Denna ambivalens mellan att utnyttja Facebooks infrastruktur till det maximala och 

att använda sociala medier som ett komplement till den ordinarie hemsidan eller det 

fysiska arkivet återkommer upprepade gånger i den akademiska litteraturen. Vi har 

redan ovan berört Padilla-Meléndez & Águila-Obras (2013) indelning mellan 

”defenders” och ”analyzers”, och fastslagit att Riksarkivet och landsarkiven 

förmodligen befinner sig någonstans däremellan. Vad som är intressant är dock att 

denna situation ingalunda tycks vara unik för just det svenska arkivväsendet. Crymble 
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(2010) hävdar att det är just denna typ av material – evenemangsreklam och länkar 

vidare till arkivens egna hemsidor – som dominerar arkivariers twitterflöde, medan 

studier av och redogörelser för andra ABM-institutioners närvaro på sociala medier 

också pekar just på användandet av sociala medier som ett sätt att få brukare att 

komma till de fysiska platserna eller gå vidare till institutionernas ”vanliga” hemsidor 

(Buontouri & Giannakopolous 2014; Griffin & Taylor 2013; Kriesberg 2014; Pilger 

2013). 

 

Denna fokus på Riksarkivets och landsarkivens sidor som komplement – om än inte i 

alla lägen – blir desto märkligare när vi betänker det faktum att en av de stora 

fördelarna för ABM-institutioner att lansera sig på sociala medier såsom Facebook är 

just att problematiken med plats i allmänhet och fysiska avstånd i synnerhet 

försvinner tack vare internet (Koontz & Mon 2014, ss. 143-146). I detta läge väljer 

arkiven likväl att fokusera på det komplementära snarare än att som Padilla-Meléndez 

& Águila-Obra (2013) fråga sig hur de skall röra sig bort från detta synsätt. En möjlig 

lösning på denna problematik är att, precis som i frågan om interaktionen, ställa sig 

frågan huruvida det är ett odelat gott att inte skicka folk vidare till hemsidor och 

fysiska institutioner. Sachs, Eckel & Langans (2011) slutsatser pekar onekligen mot 

att brukarna inte är särskilt intresserade av sociala medier annat än som ett 

komplement till ordinarie hemsidor, databaser och fysiska arkiv. Kanske är det 

möjligt att ha en genomtänkt strategi för användandet av sociala medier i Liew, King 

& Olivers (2015) tappning och ändå nyttja sociala medier som ett komplement till 

andra kanaler? Kanske är den ”best practice” som Bodnar & Doshi (2011) efterfrågar 

för Riksarkivets och landsarkivens räkning att använda sociala medier som just ett 

komplement. Viktigt att betänka i detta sammanhang är emellertid Johnsons et al. 

(2011) slutsatser att onlinebeteende inte nödvändigvis predikerar offlinebeteende; 

bara för att brukare läser inläggen om evenemang betyder detta inte att brukarna 

nödvändigtvis går på evenemangen. 

 

Den ovanstående diskussionen kan kanske perspektiveras när vi kommer ihåg de 

olika synsätt på sociala medier som presenterades i forskningsläget. Där vissa såg 

poängen med sociala medier som upprättandet av ”communities” (Gilpin 2011; 

Mendelson & Papacharissi 2011; Parks 2011) såg andra forskare sociala medier 

främst som en informationskanal som kunde användas i marknadsföringssyfte (Arora 

& Predmore 2013; Koontz & Mon 2014; Lorenzo-Romero, Constantinides & 

Alarcón-del-Amo 2013; Zarkada & Polydorou 2013). Ur detta perspektiv blir det 

tydligt att Riksarkivet och landsarkiven främst anslutit sig till det senare synsättet – 

ett synsätt som webb 2.0-teknikens tillskyndare snabbt dömer ut (Padilla-Meléndez & 

Águila-Obra 2013) – men som å andra sidan ligger i linje med 

marknadsföringsteorins instrumentella syn på branding (Kotler & Keller 2009, ss. 

278, 308f.). 

 

På ett sätt skulle man kunna se synen på Facebook som ett komplement som något 

naturligt. Van Dijck (2013, ss. 62-65, 172-176) talar om Facebook som någonting 

som har som sitt direkta syfte att föra samman individer och företag – ur ett sådant 

perspektiv är det kanske inte mer än följdriktigt att individer som gillar Riksarkivet 

och landsarkiven på Facebook också skickas vidare till dessas hemsidor och fysiska 

platser, medan det ständiga hoppandet från en plattform (Facebook) till en annan 

(Riksarkivets hemsida) egentligen bara ligger i linje med Eisenlauers (2013, ss. 58-
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65) användande av begreppet hypertext; själva möjligheten att hoppa från plattform 

till plattform blir således en oundviklig konsekvens av den nya tekniken och alla 

andra sätt att närma sig problemet närmast en återgång till den gamla offlinevärlden, 

ett påstående som skulle fått Padilla-Meléndez & Águila-Obra (2013) att rysa i 

förskräckelse. Kanske kommer riksarkivets facebooksida aldrig att bli Gillners (2013) 

eftertraktade kompletta virtuella läsesal, men om man följer hypertexten bara en bit 

bort från den komplementerande facebooksidan, så kommer man till Riksarkivets 

hemsida med den där befintliga ”digitala forskarsalen”. 

Kvantitativa komplement 
Den ovanstående kvalitativa studien kommer här att kompletteras med en kvantitativ 

studie. Alla de ovanstående tematikerna låter sig inte lika lätt kvantifieras 

(exempelvis är det svårt att kvantifiera historiens oförståelighet), varför bara ett fåtal 

av dem studeras häri. Den huvudsakliga delen av den kvantitativa studien bygger på 

vilka län som uppträder i det digitaliserade arkivmaterial som lagts upp på de olika 

sidorna. Fokusen på arkivmaterial beror dels på det faktum att den enda tänkbara 

begränsningen härav rör vilka samlingar arkiven har och vad arkiven själva vill lägga 

upp, medan inlägg rörande exempelvis evenemang begränsas av sådana faktorer 

såsom till exempel var evenemangen kan hållas. Det digitaliserade arkivmaterialet 

visar således i högre grad vilka geografiska områden och vilka tidsperioder arkiven 

identifierar sig med. Den kvantitativa studien omfattar även andelen inlägg som 

saknar kommentarer och antalet inlägg som innehåller länkar ut från Facebook. 

 

Den geografiska uppdelningen har gjorts länsvis. Detta beror dels på pragmatiska skäl 

– en uppdelning per kommun blir för svårt – men också på att landsarkivens 

geografiska uppdelning bygger på länsindelningen, snarare än på kommuner eller 

landskap. Den geografiska uppdelningen av innehållen har gjorts på basis av vad som 

verkar utgöra det digitaliserade materialets tydligaste hemvist – således har 

arkivmaterial om norrländska samer i ett fall förts till Skåne län, emedan det 

digitaliserade materialet härrör från Helsingborg. En annan kategorisering av just 

detta material är dock möjlig, och så skedde också i pilotstudien (Ullstad 2015, s. 12). 

I de fall där geografiskt ursprung, men inte länet, angetts har författaren på egen hand 

identifierat den geografiska angivelsens länstillhörighet. Saknas geografisk angivelse 

har geografiskt ursprung inte angetts. Den tidsmässiga uppdelningen i 

femtioårsperioder är helt och hållet pragmatisk, men har visat sig fruktbar i tidigare 

pilotstudier (jfr. Ullstad 2014; Ullstad 2015). Kronologiska angivelser har ansetts 

kunna förekomma antingen i den beledsagande texten eller i det digitaliserade 

arkivmaterialet självt. Saknas årsangivelse har kronologiskt ursprung inte angetts. I 

vissa fall har digitaliserat arkivmaterial – på basis av ovanstående principer – kunnat 

ges geografiskt ursprung men inte kronologiskt, och vice versa. Slutsatserna av 

kategoriseringen står att finna i bilagor 2 till 5. 

 

De geografiskt och kronologiskt baserade resultaten kommer nedan att utsättas för χ
2
-

test of goodness of fit, ett test som visar huruvida fördelningen mellan län och 

kronologisk hemvist signifikant avviker från en förväntad fördelning (McDonald 

2014a). I det här fallet kan vi anta att om ingen faktor påverkade arkivens val av 

geografiskt eller kronologiskt ursprung så skulle alla län vara lika väl representerade i 

Riksarkivet, och landsarkiven skulle lägga upp lika mycket material från alla län i 
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deras anvarsområden. Enligt samma princip kan vi anta att alla tidsepoker skulle vara 

lika väl företrädda. Landsarkivet i Visby kommer inte att utsättas för en geografisk 

studie, eftersom deras ansvarsområde endast utgörs av Gotlands län (Riksarkivet 

2015c). Fördelen med detta tillvägagångssätt är att analysen av resultaten görs med en 

matematisk metod, och därför höjs från ett mer subjektivt ”tyckande”. I stället för att 

författaren själv drar slutsatsen att, som i tabell 1 nedan, 27 % är ”mycket” kan vi 

genom för χ
2
-test of goodness of fit konstatera att 27 % signifikant avviker från en 

jämn fördelning, eller – på ren svenska – att 27 % verkligen är mycket. 

 

Den geografiska studien av Riksarkivets inlägg med digitaliserat arkivmaterial hade 

följande utfall: 

Tabell 1. Riksarkivets inlägg med digitaliserat arkivmaterial efter län 

Län Frekvens Procent 

Blekinge 1 2 % 

Dalarna 1 2 % 

Gotland 8 15 % 

Gävleborg 1 2 % 

Jämtland 3 6 % 

Kalmar 1 2 % 

Skåne 10 19 % 

Stockholm 8 15 % 

Västerbotten 1 2 % 

Västra Götaland 14 27% 

”Norrland”1 1 2 % 

Utlandet 3 6 % 

Totalt 52 100 % 

Källa: Bilaga 2. 

 

Vi kan inledningsvis konstatera att det verkar finnas en övervikt för Gotlands, Skåne, 

Stockholms och Västra Götalands län. Detta speglar till viss grad resultatet i 

pilotstudien (Ullstad 2015, s. 13), där en viss övervikt för Västra Götalands och 

Gotlands län kunde skönjas. Resultaten överensstämmer definitivt med en tidigare av 

författaren utförd studie i samma ämne, där samma län som här avviker (Ullstad 

2014).  

 

Utförs χ
2
-test of goodness of fit på denna tabell kan vi konstatera att χ

2
-värdet uppgår 

till 51,385 och P till 3,53E-7 (McDonald 2014b). Det kritiska χ
2
-värdet vid 5% 

signifikans är 19,675, vilket är mindre än 51,385 (MedCalc u.å.). 3,53E-7 är också 

mycket mindre än 0,05. Vi kan således konstatera att fördelningen avviker signifikant 

från en jämn fördelning. Om ”Norrland” och Utlandet inte tas med uppgår χ
2
-värdet 

till 43,25 och P till 1,94E-6 (McDonald 2014b), vilket fortfarande är större än det 

kritiska värdet 16,919 (MedCalc u.å.) respektive mindre än 0,05. Även då avviker 

fördelningen signifikant från en jämn fördelning mellan länen. Självklart kommer 

                                                 
1 ”Norrland” speglar i det här fallet ett inlägg rörande renbetesfrågan som inte kunde föras till något specifikt län, 

men som definitivt rör landets norra delar. 
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fördelningen fortsätta vara signifikant om alla de län som saknar digitaliserat 

arkivmaterial tas med i tabellen. 

 

Landsarkivets i Härnösand inlägg torde egentligen inte ens behöva någon kommentar. 

Utfallet såg ut som följer: 

Tabell 2. Landsarkivets i Härnösand inlägg med digitaliserat arkivmaterial efter län 

Län Frekvens Procent 

Gävleborg 1 9 % 

Norrbotten 1 9 % 

Västerbotten 8 73 % 

Västernorrland 1 9 % 

Totalt 11 100 % 

Källa: Bilaga 3 

 

Västerbottens län med residensstaden Umeå tycks här ha en stark övervikt. χ
2
-värdet 

uppgår till 13,368 och P till 0,003913 (McDonald 2014b). Detta är högre än det 

kritiska χ
2
-värdet 7,815 (MedCalc u.å.) och P är mycket lägre än 0,05. Även 

landsarkivets i Härnösand inlägg avviker signifikant från en jämn fördelning mellan 

de fyra län som utgör landsarkivets ansvarsområde (Riksarkivet 2015). 

 

Landsarkivets i Vadstena inlägg är om möjligt ännu mer ensartade än de från 

Härnösand:  

Tabell 3. Landsarkivets i Vadstena inlägg med digitaliserat arkivmaterial efter län 

Län Frekvens Procent 

Östergötland 5 100 % 

Totalt 5 100 % 

Källa: Bilaga 4 

 

Om man lägger till de tre ytterligare län som Landsarkivet i Vadstena omfattar, men 

som inte fått några inlägg alls, uppgår χ
2
-värdet till 15 och P till 0,001817 (McDonald 

2014b), vilket är högre än 7,815 (MedCalc u.å.) och lägre än 0,05. Även fördelningen 

av landsarkivets i Vadstena inlägg avviker därmed signifikant från en jämn fördelning 

mellan länen. 

 

För att tala med Kotler & Keller (2009, ss. 253-260) har Riksarkivet och landsarkiven 

genomfört en geografisk segmentering, där vissa län prioriteras högre än andra. 

Kotler & Kotler (1998, s. 138) skulle kanske istället referera till detta som en 

positionering utifrån målgrupp, där folk som är intresserade av vissa län sätts framför 

andra. Men varför hade det blivit så här? Att Vadstena är beläget i Östergötland kan, i 

kombination med den ovan anförda bristen på skapande av lokal identitet i 

landsarkivets i Vadstena inlägg och det faktum att endast fem av inläggen över huvud 

taget innehöll digitaliserat material, förklara situationen för landsarkivet där. Mer 

intressant är kanske det faktum att Västerbotten prioriteras så högt i Härnösand, som 

ju ligger i Västernorrlands län. Ett möjligt svar är att Umeå – som är beläget i 

Västerbotten – var Europeisk kulturhuvudstad 2014 (Umeå2014 2014), vilket kan ha 
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motiverat en kraftig satsning på material just därifrån. Slutligen är Riksarkivets 

geografiska fördelning kanske inte så förvånande när man betänker att sidans 

redaktörer kommer just från Riksarkivet i Stockholm, landsarkivet i Visby, 

landsarkivet i Göteborg och landsarkivet i Lund (Riksarkivet u.å.b). 

 

Problemet är således vad liknande det problem som Mason (2014) skisserar vad gäller 

arkiv på sociala medier, nämligen bristande resurser. Förmodligen är det lättare för 

redaktörerna att ta fram material från det egna landsarkivet eller det egna området, än 

att ta tiden att säkerställa en jämn fördelning i arkivmaterialet. Kanske är det också, 

som Strano (2008) skulle konstaterat, ett omedvetet val i självpresentationen. Klart 

står dock att landsarkiven och Riksarkivet knappast lever upp till sina anspråk på att 

representera hela Sverige respektive upptagningsområdena; som Liew, King & Oliver 

(2015) hävdar är visionerna på sociala medier högstämda, men de faktiska resultaten 

stereotypa och nedslående. 

 

Den kronologiska fördelningen är desto mer tvetydig. Riksarkivets fördelning ser ut 

så här: 

Tabell 4. Riksarkivets inlägg med digitaliserat material efter år 

År Frekvens Procent 

-1799 10 19 % 

1800-1849 10 19 % 

1850-1899 5 9 % 

1900-1949 23 43 % 

1950-1999 6 11 % 

Totalt 54 100 % 

Källa: Bilaga 2. 

 

χ
2
-värdet uppgår här till 19,148 och P till 0,000735 (McDonald 2014b). Detta är 

högre än 9,488 (MedCalc u.å.) respektive lägre än 0,05, vilket betyder att den 

kronologiska fördelningen signifikant avviker från en jämn fördelning. Främst ligger 

fokus på nittonhundratalets första hälft. Samma tendens kan skönjas i Härnösand, där 

utfallet är som följer: 

Tabell 5. Landsarkivets i Härnösand inlägg med digitaliserat material efter år 

År Frekvens Procent 

-1799 2 6 % 

1800-1849 2 6 % 

1850-1899 3 9 % 

1900-1949 19 59 % 

1950-1999 6 19 % 

Totalt 32 100 % 

Källa: Bilaga 3. 

 

χ
2
-värdet är 33,476 och P till 9,54E-7 (McDonald 2014b). Detta är högre än 9,488 

(MedCalc u.å.) respektive lägre än 0,05, varför den kronologiska fördelningen 

signifikant avviker från en jämn fördelning. Fokusen på det tidiga nittonhundratalet 
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blir här än mer markant, en tendens som återkommer hos landsarkivet i Vadstena, 

vars kronologiska fördelning ser ut som nedan: 

Tabell 6. Landsarkivets i Vadstena inlägg med digitaliserat material efter år 

År Frekvens Procent 

-1799 1 13 % 

1800-1849 0 0 % 

1850-1899 2 25 % 

1900-1949 5 62 % 

1950-1999 0 0 % 

Totalt 8 100 % 

Källa: Bilaga 4 

 

χ
2
-värdet utföll som 10,75 och P blev 0,03 (McDonald 2014b). Detta värde är större 

än 9,488 (MedCalc u.å.) respektive mindre än 0,05, varför den kronologiska 

fördelningen signifikant avviker från en jämn fördelning. Denna avvikelse är dock 

mindre än många andra – beroende på det låga antalet inlägg med digitaliserat 

arkivmaterial – även om den procentuellt sätt är hög. Slutligen kan vi även konstatera 

att landsarkivet i Visby också fokuserar på det tidiga nittonhundratalet i sitt 

digitaliserade arkivmaterial: 

Tabell 7. Landsarkivets i Visby inlägg med digitaliserat material efter år 

År Frekvens Procent 

-1799 2 15 % 

1800-1849 2 15 % 

1850-1899 1 8 % 

1900-1949 8 62 % 

1950-1999 0 0 % 

Totalt 13 100 % 

Källa: Bilaga 5 

 

Med ett χ
2
-värde på 15,077 (McDonald 2014b), vilket är högre än 9,488 (MedCalc 

u.å.) och ett P-värde på 0,004544, vilket är lägre än 0,05 avviker även Landsarkivets i 

Visby från en tänkt jämn kronologisk fördelning i det digitaliserade materialet. 

 

Fokus på nittonhundratalets första hälft överensstämmer med pilotstudierna (Ullstad 

2014; Ullstad 2015), men resultatet blir desto intressantare när vi betänker det faktum 

att vi i ”Förflutenhet och förfrämligande” konstaterade att de undersökta arkiven 

profilerar sig som historiska. Samtidigt är nästan hälften av alla inlägg med 

digitaliserat arkivmaterial inte särskilt gamla. Tvärt om är de samtidshistoriska 

inläggen signifikant fler än förväntat. Kanske kan en viss historiserande tendens 

skönjas i Riksarkivets material från innan 1849, men den kvantitativa studien tyder 

snarast på att arkiven försöker branda sig som samtidshistoriska fenomen (Kotler & 

Keller 2009, ss. 308f.) eller positionera sig som ”arkiv som förvaltar relativt modernt 

material” (jfr. Kotler & Kotler 1998, s. 138). Förmodligen ligger sanningen 

någonstans mitt emellan; en del material kan kanske exotisera det förflutna eller verka 

historiserande utan att vara särskilt gammalt, annat material kan vara mycket äldre, 
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men i Zarkada & Polydorous (2013) väcka mycket starkare historiska känslor i 

läsarens sinne. Samtidigt visar resultaten att vi skall vara försiktiga med anspråken på 

att arkiven enbart presenterat sig som äldrehistoriska fenomen. Mycket material är ju 

som sagt ”nytt”. Kanske är detta också en konsekvens av Meyrowitz (1985, ss. 47f., 

142f.) tankar om mellanregionbeteende – för att tillfredsställa alla är det viktigt att 

skapa en igenkänningsfaktor, vilket gör det nödvändigt att ha ickekontroversiellt 

modernare material, samtidigt som allt för modernt material kan väcka starka känslor. 

Det riktigt exotiska och kontroversiella materialet – såsom att använda samer som 

diplomatisk gåva – kan kanske istället tas från äldre material och därmed också göras 

till någonting exotiskt. 

 

Vad gäller antalet kommentarer kan vi konstatera att relativt många inlägg – och här 

rör diskussionen samtliga inlägg, snarare än de med digitaliserat arkivmaterial – 

saknar alla former av kommentarer, såsom visas i tabellen nedan: 

Tabell 8. Inlägg med och utan kommentarer efter institution 

Institution Antal inlägg utan 

kommentarer 

Antal inlägg med 

kommentarer 

Procent av totalt 

antal inlägg som 

saknar 

kommentarer 

Riksarkivet 38 85 31 % 

Landsarkivet i 

Härnösand 

74 23 77 % 

Landsarkivet i 

Vadstena 

36 18 67 % 

Landsarkivet i 

Visby 

39 15 72 % 

Källa: Tabeller 2-5 

 

Då det är inte går att tala om en förväntad fördelning av inlägg med kommentarer kan 

ett χ
2
-test of goodness of fit omöjligt utföras, men vi kan konstatera att för 

Riksarkivets vidkommande saknar ungefär en tredjedel av inläggen kommentarer, 

medan det för landsarkiven rör sig om ungefär två tredjedelar av inläggen. Om man 

för att jämföra interaktionsgraden mellan Riksarkivet och landsarkiven tar 

Riksarkivets 31 % som den förväntade fördelningen kan vi konstatera att både 

Härnösand (χ2=93,623>3,841, P=3,82E-22<0,05), Vadstena (χ2=32,367>3,841, 

P=1,28E-8<0,05) och Visby (χ2=43,2>3,841, P=4,94E-11<0,05) har signifikant färre 

kommentarer på sina inlägg än Riksarkivet (McDonald 2014b; MedCalc u.å.). Vi kan 

konstatera att Riksarkivets sida ser mycket mer ”interaktion” mellan arkivet och 

brukare, medan landsarkiven kämpar med att få kommentarer på sina inlägg, något 

som bekräftar och nyanserar resultaten i avsnittet ”Interaktion och ignorans”. 

 

Vidarelänkar till sidor utanför Facebook tycks vara relativt vanliga fenomen på 

sidorna inlägg – även här rör undersökningen samtliga inlägg, snarare än de med 

digitaliserat arkivmaterial – som nedanstående tabell visar: 
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Tabell 9. Inlägg som länkar vidare ut från Facebook efter institution 

Institution Antal inlägg som 

länkar vidare 

från Facebook 

Antal inlägg som 

inte länkar vidare 

från Facebook 

Procent av totalt 

antal inlägg som 

länkar vidare från 

Facebook 

Riksarkivet 49 74 40 % 

Landsarkivet i 

Härnösand 

46 51 48 % 

Landsarkivet i 

Vadstena 

17 37 31 % 

Landsarkivet i 

Visby 

10 44 19 % 

Källor: Bilagor 2-5 

 

Om vi för att åter igen jämföra Riksarkiven med landsarkiven tar Riksarkivets 

fördelning som den förväntade kan vi konstatera att landsarkiven i Härnösand 

(χ2=2,329<3,841, P=0,127>0,05) och Vadstena (χ2=1,573<3,841, P=0,21>0,05) inte 

avviker signifikant från Riksarkivets fördelning, medan Visby (χ2=10,24>3,841, 

P=0,001374<0,05) gör det (McDonald 2014b; MedCalc u.å.). Slutsatsen vi kan dra är 

att landsarkivet i Visby är bättre än övriga arkiv på att använda facebooksidan som ett 

förmedlingsverktyg i sin egen rätt och inte som ett komplement till den vanliga sidan, 

vilket kanske verkar vara fallet för Riksarkivet och landsarkiven i Härnösand och 

Vadstena. För att tala med Padilla-Meléndez & Águila-Obra (2013) kan man – starkt 

förenklat – säga att resultaten tyder på att Riksarkivet och de två ovannämnda 

landsarkiven fortfarande är ”defenders”, medan landsarkivet i Visby är en ”analyzer”.  

 

Vi bör dock komma ihåg att vidarelänkar är ofrånkomliga, och att Sachs, Eckel & 

Langans (2011) resultat tyder på att vidarelänkar är en av sakerna som brukarna vill 

ha. Vi kan inte på basis av detta resultat dela upp arkiven i ”bra” respektive ”dåliga”, 

och vi kan inte heller slå fast att få vidarelänkar tyder på god användning av 

Facebook och många på motsatsen. Ett exempel på detta är att länkar till den 

nationella arkivdatabasen räknas som länkar ut från Facebook, men ingen skulle i sin 

vildaste fantasi kunna tänka sig att Facebook med sitt van dijckska (2013, ss. 21-25) 

mikrosystem skulle kunna ersätta NAD. 

 

Sammanfattningsvis tycks arkiven i sina inlägg med digitaliserat arkivmaterial 

fokusera endast på vissa län, antingen motiverat av det faktum att det är där 

redaktörerna själva är placerade, eller på grund av kulturpolitik. Inläggen tycks främst 

röra första halvan av nittonhundratalet, om än med vissa avstickare till äldre tider, 

något som bildar en intressant kontrast mot resultaten i avsnittet ”Förflutenhet och 

förfrämligande”, som snarast ger vid handen att arkivens självpresentation bygger på 

att visa sig som äldrehistoriska. Vi kan även konstatera att landsarkivens sidor tycks 

ha stora problem med att generera kommentarer, vilket kanske inte alltid är fallet med 

Riksarkivet, även om man nog till syvende og sidst får anse att det faktum att en 

tredjedel av inläggen inte genererar någon skriftlig respons är något nedslående. Vad 

gäller användandet av sidan som ett komplett eller ett kompletterande 

förmedlingsverktyg kan vi konstatera att relativt många inlägg fortfarande pekar ut 

från Facebook, förutom vad gäller landsarkivet i Visby. Det går dock inte att enbart 

på basis av detta säga någonting om arkivens effektivitet vad gäller användande av 
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Facebook, emedan vi dels inte vet länkarnas natur, och dels svårligen kan säga att ett 

inlägg är dåligt bara för att det innehåller en länk ut från Facebook. 

 

Mendelson & Papacharissi (2011) slår i sin artikel fast att självpresentation på sociala 

medier så gott som alltid är resultatet av ett medvetet urval. Även om det ”medvetna” 

i själva urvalet kan kritiseras (Strano 2008) så är det ingen som skulle förneka att 

självpresentation bygger på just ett urval. Här har Riksarkivet och landsarkiven gjort 

ett urval – medvetet eller omedvetet – baserat på geografisk och kronologisk basis. 

För att tala med Kotler & Keller (2009, ss. 253-260) och Kotler & Kotler (1998, s. 

138) har det skett en geografisk segmentering respektive en positionering efter 

målgrupp. Arkiven brandar sig således som ”arkiv för människor som är intresserade 

av Gotland, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland eller Östergötland, 

samt dessa läns historia under tidigt nittonhundratal” (jfr. Kotler & Keller 1998, s. 

138).  

 

Detta leder oss in på den fråga som Koontz & Mon (2014, ss. 15f.) ställer vad gäller 

sociala mediestrategier, nämligen ”för vem publicerar vi?”. Arkiven kan knappast 

sägas vara arkiv för hela Sverige respektive de underliggande länen om deras 

självpresentation bygger på att de gör sina uppträdanden med material från endast 

vissa geografiska områden. Som Zarkada & Polydorou (2013) konstaterar kan sociala 

medier användas för att presentera ett företags verksamhet och väcka känslor hos 

kunderna, men vilka känslor väcks hos den historieintresserade i Gävleborgs eller 

Kronobergs län, när arkiven i Marichals (2013) anda performativt skapar en bild av 

sig själva som exklusivt förvaltande historia från Västerbotten eller Östergötland? Är 

detta rätt sätt att bygga lojalitet och förtroende, som Arora & Predmore (2013) hävdar 

är en av de viktigaste fördelarna för företag att över huvud taget befinna sig på sociala 

medier? 

 

Detta relaterar till frågan som Bodnar & Doshi (2011) ställer, nämligen den om hur 

man bäst skall utnyttja Facebook för att nå ut till brukarna. Liew, King & Oliver 

(2015) menar att den här frågan kompliceras av att många ABM-institutioner ger sig 

ut på sociala medier utan en genomtänkt strategi, och när de som i Masons (2014) 

studie märker att deras resurser är begränsade blir också arbete med sociala medier 

därefter. Kanske är det därför som inläggen blir formade av var redaktörerna befinner 

sig, och fokus främst ligger på det tidiga nittonhundratalet – det blir lättast så. 

Problemet här är dock inte att identifiera varför framträdandena inramas som 

härrörande från vissa geografiska områden och tidsperioder (Goffman 2009, ss. 29-

31) utan hur arkiven lättast skall kunna representera alla geografiska områden och så 

många intresseområden som möjligt. Det första är lätt, det andra är i en 

meyrowitziansk mellanregion (Meyrowitz 1985, ss. 47f., 142f.) mycket svårare. 

 

Ett annat intressant ämne är den dåliga respons som landsarkivens inlägg får, samt 

förhållandet mellan att vara en ”defender” och en ”analyzer” (Padilla-Meléndez & 

Águila-Obra 2013). Vi har redan ovan diskuterat frågan huruvida fokusen på 

interaktion egentligen främst är någonting som efterfrågas av arkiven själva (Bodnar 

& Doshi 2011; Buontouri & Giannakopolous 2014; Gillner 2013; Griffin & Taylor 

2013; Kriesberg 2014; Mason 2014; Padilla-Meléndez & Águila-Obra 2013) eller om 

brukarna också efterfrågar det. Sachs, Eckel & Langan (2011) hävdar att så inte är 

fallet, och Eisenlauers (2013, ss. 45, 149f.) åsikt att en ”like” också är en 
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kommunikativ handling i kombination med synen på sociala medier som ett sätt att 

utan ansträngning upprätthålla efemära band (Ellison et al. 2011; Johnson et al. 2011) 

tycks motsäga Liew, King & Olivers (2015) syn på likes som ett dåligt sätt att mäta 

framgång på sociala medier. Ur ett sådant perspektiv är bristen på aktivitet och 

länkarna vidare snarast det bästa sättet att använda Facebook – just avsaknaden av en 

communitykänsla är ju någonting som observerats i studier av andra sociala medier 

(Parks 2011). Kanske är det viktigaste egentligen inte hur många länkar som går ut 

från Facebook eller hur många kommentarer inläggen får, utan snarast hur väl sidorna 

svarar mot brukarnas behov. Innan vi vet det kan vi inte heller döma ut Riksarkivet 

och två av landsarkiven som bakåtsträvande ”defenders” (Padilla-Meléndez & 

Águila-Obra 2013). 
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Resultatsammanfattning och diskussion 

Resultatsammanfattning 
Crymble (2010) slår i sin artikel fast att arkiv är mer aktiva på Twitter än på 

Facebook, och att arkivvärldens närvaro på Facebook är flyktig. Denna undersökning 

har inte jämfört Facebook med Twitter, men kan i alla fall slå fast att Riksarkivets och 

landsarkivens aktivitet på Facebook är allt annat än tillfällig och flyktig. Genom ett 

konsekvent användande av identity pegs i Farquhars (2013) anda kan arkiven snarast 

sägas genomföra en konsekvent branding (Kotler & Keller 2009, ss. 286-289 308f.) 

eller självpresentation av sin verksamhet (Goffman 2009, ss. 22f.). Arkiven 

presenterar sig som tekniskt kompetenta institutioner som har kontroll över sina 

samlingar – eller i vart fall koll på när de inte har det – och besitter möjligheterna att 

tolka och förstå de samma. I många fall kan arkiven dessutom lära ut dessa 

färdigheter till brukarna.  

 

Arkivens självpresentation tycks också vara övervägande historisk; de utgör 

institutioner som inte bara förvaltar i första hand äldrehistoriskt material, utan är 

också institutioner som i sig själva och till sin atmosfär är historiska, även om den 

kvantitativa studien nyanserade detta till att röra främst det tidiga nittonhundratalet. 

Denna historiska självpresentation uppvisar även en speciell syn på historien som 

sådan; historien framställs som oförklarlig och kuriös, och arkiven försöker mycket 

sällan sätta den samma i förhållande till moderna fenomen. I vissa fall verkar det 

emellertid som att arkiven fokuserar på historiska orättvisor och därmed i viss mån 

försöker positionera sig som socialt medvetna institutioner. 

 

Fokusen på det historiska och det ansvarstagande återkommer i inramningen, som 

bygger dels på att visa arkiven som historiska i form av omslagsbilder föreställande 

äldre dokument, men också genom att använda Riksarkivets heraldiska vapen som 

profilbild, något som både kan verka historiserande och anknyta arkiven till staten 

och därmed kompetens, kontroll och ansvar. Inläggen ramas samtidigt in som 

geografiskt betingade. Dels sker detta i själva självpresentationen som pekar mot 

förvaltandet av en lokal kultur, men också i de områden som berörs av inläggen; som 

vi såg i den kvantitativa studien var det bara vissa geografiska områden som var 

representerade i det historiska materialet, något som i Marichals (2013) anda skapar 

en bild av arkiven såsom omfattande endast vissa län.  

 

Inläggen och inramningen tycks främst rikta sig mot släktforskare och ungdomar, om 

än på olika sätt. Där den typiske brukaren som skall lockas till arkivet är en 

släktforskare är barn och unga snarast fenomen som det talas om. Även om barn och 

unga framställs som en viktig del i arkivets verksamhet är det inte dessa som arkivens 

segmentering (Kotler & Keller 2009, ss. 248f.) har utpekat som den viktigaste 
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målgruppen, utan detta är som sagt släktforskarna. Intressant nog sker inga försök att 

bredda verksamheten till att nå ut till nya målgrupper, utan arkivens 

facebookverksamhet blir, såsom Bullingham & Vasconcelos (2013) skulle ha uttryckt 

det, en onlinevariant av verkligheten. 

 

Tillsammans skapar inramningen och uppträdandena (i form av inläggen) en 

positionering – för att tala med Kotler & Keller (2009, ss. 308f.) eller Kotler & Kotler 

(1998, ss. 138) – som bygger på historia, statlighet och ansvar, geografisk 

begränsning och släktforskning. Om man skall göra någon sorts skillnad i 

positioneringen mellan Riksarkivet och landsarkiven så är det att landsarkiven i högre 

grad positionerar sig som fysiska platser som det går att besöka och där verksamhet 

faktiskt bedrivs, medan Riksarkivet framställer sig som en myndighet utan något 

fysiskt säte och ingen ”praktisk” verksamhet (såsom ordnings- och 

förteckningsarbeten eller studiebesök). Precis som i fallet med Marichals (2013) 

facebookaktivister kan vi inte förstå detta som något i grunden betydelselöst; genom 

att positionera sig på det här sättet och använda dessa identity pegs i Farquhars (2013) 

tappning skapar arkiven en bild av sig själva och sänder ut den till brukarna. Precis 

som i ett goffmanskt (2009, ss. 13-23) uppträdande har en definition av situationen 

uppstått, en definition som måhända passar arkivens nuvarande brukare mer eller 

mindre väl, men som på gott och ont finns. 

 

Vår genomgång av litteraturen rörande ABM-institutioner på sociala medier tydde på 

att ett av huvudsyftena med att befinna sig på sociala nätverk såsom Facebook var 

interaktion med brukarna (Bodnar & Doshi 2011; Buontouri & Giannakopolous 

2014; Gillner 2013; Griffin & Taylor 2013; Kriesberg 2014; Mason 2014), men att 

detta var svårt att genomföra i praktiken (Buontouri & Giannakopolous 2014; Griffin 

& Taylor 2013; Mason 2014). Riksarkivet och landsarkiven tycks inte utgöra något 

undantag från denna regel. Som vi konstaterade i det kvantitativt inriktade avsnittet 

saknade större delen av arkivens inlägg skriftliga kommentarer, även om i princip alla 

inlägg hade likes, något som överensstämmer väl med den sorts kortfattade och 

likesbaserade inlägg som Griffin & Taylor (2013) observerade i sin biblioteksstudie. 

Oftast är det inte heller så mycket frågan om interaktion som att brukarna svarar på 

arkivens inlägg – inläggen och likesen blir inte så mycket en form av interaktion som 

en bekräftelse på att arkivens självpresentation är intressant, ett resultat liknande 

Asplings (2011, s. 23) slutsatser. I de fall där brukarna själva interagerar med sidorna 

är det snarast för att ställa frågor eller klaga, något som liknar Castriottas et al. (2013) 

tankar om ”customer care” och Lorenzo-Romeros et al. (2013) idéer om att minska 

kundernas makt gentemot företaget. Detta, i kombination med slutsatserna i avsnittet 

”komplett eller komplement” tyder på att facebooksidorna ses främst som 

komplement till den vanliga sidan och det fysiska arkivet, alltså ”defenders” i Padilla-

Meléndez & Águila-Obras (2013) tolkning. 

 

Begreppet interaktion ligger också nära vad Strano & Queen (2012) kallar för 

”suppression management”, alltså möjligheten att distansera sig från information som 

riskerar att rasera fasaden, ett bruk som enligt Farquhar (2013) är accepterat på 

sociala medier. Förutom möjligheten att helt sonika ta bort information – något som 

denna uppsats av förklarliga skäl inte kan studera – kan vi konstatera att de 

undersökta arkiven har tre huvudsakliga strategier för att hantera inlägg som kan 

rasera den ovan skisserade fasaden. Ett möjligt sätt är erkännande – detta bygger dels 
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på att lägga fokus på det gemensamma kunskapsskapandet och uppmuntra de 

kommentarer som tillför information arkiven inte besitter, och dels på att erkänna att 

hemsidor och E-tjänster ligger nere – något som liknar den maskopi som Goffman 

(2009, ss. 174-178, 201f.) hävdar kan existera mellan aktör och publik. Ett annat sätt 

är att förflytta diskussionen bort från Facebook och in till den bakre regionen genom 

att hänvisa klagande eller frågande brukare till E-postadresser eller jourtelefoner, ett 

bruk som förutom att det utgör en effektiv försvarsmekanism också kan vara delvis 

juridiskt motiverad. Slutligen är det också möjligt att ignorera misshagliga 

kommentarer, inte ta striden och hoppas att dessa försvinner i bakgrunden, vilket 

kanske är likt den ”disassociation” som Strano & Queen (2012) talar om; om vi inte 

erkänner klagomålen associerar vi oss inte med de samma och ger dem därför inte 

heller någon vikt. 

Diskussion 
Vi kan av det ovan sagda konstatera att det dramaturgiska perspektivet fungerar även 

på sociala medier. Termerna framträdande och inramning (Goffman 2009, ss. 28-31) 

kan appliceras på sådana fenomen såsom inlägg samt bakgrunds- och profilbilder, 

samtidigt som Goffmans (2009, ss. 174-178, 201f.) tankar om maskopi mellan aktör 

och publik kan användas för att förklara många av de sätt på vilka vad som annars 

kallas för ”suppression management” (Strano & Queen 2012) utförs. På samma gång 

som vi konstaterar att många främre regionbeteenden kan överföras till den digitala 

världen måste vi konstatera att det finns stora utmaningar med att applicera Goffmans 

hela modell på sociala medier, och särskilt då tanken om den bakre regionen. Om 

Goffmans poäng är att bakre regionen är det område där aktiviteter som skulle rasera 

fasaden utförs (Goffman 2009, ss. 97-106) måste vi också, för att kunna applicera 

Goffmans modell fullt ut, kunna slå fast att fasaden inte håller om vi studerar den 

bakre regionen. Utan denna växelverkan utgör Goffman i författarens mening en serie 

intressanta begrepp, men inte en hel modell. Studier av ”den främre regionen” skulle 

därför förmodligen kunna genomföras med liknande teoretiska modeller, exempelvis 

diskusanalys, med ungefär samma resultat. Detta gör det inte felaktigt att använda 

Goffman på sociala medier, men frågan är om Jaget och maskerna tillför så mycket 

annat än användbara termer till en studie av främre regionen på sociala medier. 

 

För att lösa problematiken ovan och på ett fruktbart sätt applicera den goffmanska 

regionmodellen på sociala medier har denna artikel applicerat Joshua Meyrowitz 

tankar om ”mellanregionen” (Meyrowitz 1985, ss. 47f., 142f). Detta perspektiv kan 

förklara varför självpresentationen spelar på så pass ”säkra kort” som den gör; 

släktforskare och skolklasser, historisering, och lokal identitet. Den räddar oss också 

undan det problem som den bakre regionens otillgänglighet ställer oss inför genom att 

postulera ett annat hot mot fasaden, nämligen den främre regionens stora 

tillgänglighet (Meyrowitz 1985, ss. 42-46 116-118, 122-125). Om alla kan ta del av 

inläggen på sociala medier är risken därför inte att någon skall få se något av den 

bakre regionen, utan att någon skall få se en främre region som inte var ägnad åt 

vederbörande (Meyrowitz 1985, ss. 42-46 116-118, 122-125). Meyrowitz 

”mellanregion” hindrar med andra ord undersökningen från att förlora sin goffmanska 

aura och reduceras till kultur- eller diskursanalys genom att tillföra en spänning i 

framträdandena som inte annars hade funnits. 
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En än mer intressant slutsats vi kan dra av undersökningens resultat är att det 

dramaturgiska perspektivet med framgång kan korsbefruktas med 

marknadsföringsteori. Den klassiska marknadsföringsteorin går ”nedifrån och upp” – 

och talar om applicering av segmentering och marknadspositionering a priori för att 

uppnå rätt marknadsstrategi (Kotler & Keller 2009; Kotler & Kotler 1998). 

Appliceras termerna segmentering, branding och positionering a posteriori får vi i 

princip en teoretisk modell som förklarar vilka val aktören gjort vad gäller publik, 

framträdanden och inramning. Våra resultat har om inte annat visat att det är ytterst 

fruktbart att tala om självpresentation på Facebook och marknadsföring på sociala 

medier som två sidor av samma mynt. Författaren skulle nästan vilja gå så långt som 

att säga att goffmansk självpresentation är marknadsföring av jaget, och vice versa. 

Oavsett vad står det klart att marknadsföringsteori kan förklara saker som det 

dramaturgiska perspektivet inte kan, och vice versa. 

 

Samtidigt finns det naturligtvis en möjlighet att resultaten egentligen inte speglar 

någon medveten vilja till positionering, marknadssegmentering eller självpresentation 

hos de undersökta arkiven, utan att dessa endast lägger upp det som är fint, gör sig bra 

på bild eller helt enkelt ger flest likes. Med van Dijcks (2013, s. 155) tankar om 

popularitetens ekonomi och Asplings (2011, s. 39) resultat i bakhuvudet är detta 

naturligtvis en giltig invändning. Det är här vid lag viktigt att komma ihåg att en teori 

inte är ett sätt att beskriva världen såsom den är, utan tolka den såsom den upplevs. 

Förståelsen av självpresentation på sociala medier ligger, såsom Farquhar (2013) 

påpekar, i observatörens ögon – och denna förståelse kan skilja sig från 

självpresentationens ursprungliga syfte – men detta hindrar knappast att resultaten 

äger giltighet. Mendelson & Papacharissi (2011) konstaterar att självpresentation på 

sociala medier alltid bygger på ett urval av material som publiceras, och ur det 

perspektivet är det inte så viktigt huruvida det faktiskt finns en bakomliggande tanke 

om positionering och segmentering, utan poängen är att denna positionering och 

segmentering sker – eventuellt omedvetet – på basis av de inlägg som väljs ut för 

publicering. 

 

I syftet slogs det fast att denna undersökning skulle visa för arkivens brukare att 

innehållet på facebooksidorna inte alltid är så hugget i sten som man skulle kunna tro. 

Det i avhandlingsdelen berörda faktum att innehållet i inläggen är stereotypt och 

baserat på bara ett fåtal geografiska områden pekar åt denna slutsats; det är väl värt 

att förhålla sig kritisk mot arkivens facebookinlägg, så till vida att innehållet inte alla 

gånger motsvarar brukarnas förutsättningar på ett mer specifikt plan än att de blir 

”roade” (jfr. Kaye 2011). Såsom Cadell (2013) påpekar är det viktigt att komma ihåg 

att det är människor, snarare än anonyma institutioner, som står bakom ABM-

institutioners inlägg på sociala medier, och att dessa därför inte är ofelbara. Våra 

resultat har i tydligast möjliga grad visat att så är fallet. Riksarkivets och 

landsarkivens sidor kan således knappast sägas vara för alla, och det är författarens 

förhoppning att både arkiv och brukare inser denna brist och ifrågasätter den samma.  

 

Vi konstaterade i inledningen till denna uppsats att allt fler ABM-institutioner 

befinner sig på sociala medier, och att denna närvaro ibland får stå oproblematiserad 

(jfr. Pilger 2013). Denna undersökning visar att innehållet på Riksarkivets och 

landsarkivens sidor oftast har ett stereotypt innehåll, baserat på släktforskning, 
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historia och regionalism. I en tid då arkiven inte kan vänta på att brukarna skall 

komma till dem, utan aktivt måste nå ut till brukarna (Gillner 2013) är detta 

stereotypa val av innehåll förvånande och problematiskt. Som Mendelson & 

Papacharissi (2011) slår fast är självpresentation på sociala medier alltid resultatet av 

ett urval. Förvisso kan man hävda att detta urval är omedvetet (Strano 2008), men det 

går inte att försöka nå ut till nya målgrupper samtidigt som man trampar på i gamla 

hjulspår baserat på släktforskning, historia och lokal identitet – risken finns då att 

visionerna blir högstämda, men besökarna de samma som alltid (Liew, King & Oliver 

2015). 

 

Dessa högstämda visioner talar ofta om interaktion med brukarna (Bodnar & Doshi 

2011; Buontouri & Giannakopolous 2014; Gillner 2013; Griffin & Taylor 2013; 

Kriesberg 2014; Mason 2014), men denna uppsats resultat visar inte bara att brukarna 

i mer än hälften av fallen väljer att inte kommentera på arkivens inlägg, utan också att 

arkiven själva är relativt dåliga på att faktiskt interagera med brukare. Som Aspling 

(2011, s. 23) konstaterar är det viktigaste med att befinna sig på sociala medier inte 

att interagera så mycket som att få kommentarer och likes. Det är frapperande att 

många arkivvetare efterfrågar interaktion, men att flertalet av de studier som 

genomförts visar att interaktion mycket sällan sker, och att sociala medier inte kan 

anses vara ”communities” i någon meningsfull betydelse av ordet (Buontouri & 

Giannakopolous 2014; Griffin & Taylor 2013; Mason 2014; Parks 2011). Kanske är 

det dags att överge den högstämda tanken om att sociala medier är ”virtuella torg” 

(Castriotta et al. 2013) där interaktion är legio, och konstatera att sociala medier 

egentligen är platser dit folk kommer för att roas (Kaye 2011), för att upprätthålla 

efemära band (i det här fallet till en statlig myndighet), för att vinna socialt kapital 

(Ellison et al. 2011; Johnson et al. 2011) eller för att bindas samman med institutioner 

som kan erbjuda dem varor och tjänster (van Dijck 2013, ss. 46-50, 62-65, 172-176). 

 

Kanske är det också hög tid att nyansera diskussionen om vad interaktion egentligen 

innebär. Alla vill interagera (Bodnar & Doshi 2011; Buontouri & Giannakopolous 

2014; Gillner 2013; Griffin & Taylor 2013; Kriesberg 2014; Mason 2014) men färre 

kan egentligen definiera vad som menas med interaktion. De som har en åsikt i frågan 

hävdar dock bestämt att detta flytande ”interaktion” inte kan mätas i likes eller 

kommentarer (Liew, King & Oliver 2015) och skiljer sig från kommunikation 

uppifrån och ner (Castriotta et al. 2013; Kriesberg 2014). Vi måste också ställa oss 

frågan huruvida en användare som trycker ”like” är en ”return on investment” 

(Griffin & Taylor 2013), ett misslyckande vad gäller försöken att interagera (Liew, 

King & Oliver 2015) eller rent av en lika god form av kommunikation som att skriva 

en kommentar (Eisenlauer 2013, ss. 39-50). Om vi anser att endast bristen på 

kommentarer är ett misslyckande kommer vi, som i det kvantitativa avsnittet, se 

aktiviteten på de undersökta arkivens facebooksidor som nedslående. Om vi däremot 

anser att endast en total brist på all respons från brukarna är ett misslyckande, berättar 

statistsken en helt annan historia. 

 

Detta leder oss vidare till ytterligare en viktig fråga som denna uppsats resultat 

väcker, nämligen den om det över huvud taget är viktigt att diskutera sociala medier i 

termer av interaktion, och om det är det som arkiv bör sikta på. Precis som Koontz & 

Mon (2014, ss. 15-22) måste vi fråga oss vad vi vill med vår närvaro på sociala 

medier, och vi måste dessutom ställa oss frågan huruvida det är ”best practice”, 
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såsom uttryckt av Bodnar & Doshi (2011), att förvänta sig interaktion med brukare 

och kalla arkivs närvaro på sociala medier som ett misslyckande om detta inte 

uppnås. Mycket av litteraturen skulle hålla med om att Riksarkivets och landsarkivens 

sidor på Facebook är ”misslyckanden”. Padilla-Meléndez & Águila-Obra (2013) 

skulle kalla dem för ”defenders”, Kriesberg (2014) skulle kritisera deras ”formal 

approach” och kräva mer ”direct interaction”, Liew, King & Oliver (2015) hade sagt 

att de inte kan räkna likes och anse situationen som tillfredsställande, Castriotta et al. 

(2013) hade bett dem skrota sin ”top down-communication” och istället förordat en 

satsning på att skapa virtuella torg. I gengäld hade andra forskare sagt att Facebook 

till syvende og sidst är en kommunikationskanal (Arora & Predmore 2013; Zarkada 

& Polydorou 2013) som syftar till att minska kundernas makt (Lorenzo-Romero, 

Constantinides & Alarcón-del-Amo  2013) och att varje like och kommentar visar att 

brukare läser, tar del av och uppskattar arkivens närvaro på sociala medier (Griffin & 

Taylor 2013). Det är först när vi valt sida i denna debatt som vi kan tala om de 

undersökta arkivens sidor på Facebook som ”lyckade” eller ”misslyckade”. Kanske är 

det inte bara svårt att uppnå total interaktion med brukarna (Buontouri & 

Giannakopolous 2014; Griffin & Taylor 2013; Mason 2014), utan rent av omöjligt. I 

så fall är de undersökta sidorna inte misslyckade, utan tvärt om väldigt lyckade i sin 

roll som informationskanal (jfr. Arora & Predmore 2013) och upprätthållare av 

efemära band (jfr. Ellison et al. 2011; Johnson et al. 2011). 

 

Slutligen är det viktigt för arkiven att inte bara ställa frågan om vad de vill vara på 

sociala medier, utan också vad brukarna vill att arkiven skall vara på sociala medier. 

Sachs, Eckel & Langan (2011) konstaterar att brukarna vill ha information om 

evenemang och sökresurser, och Kaye (2011) menar att människor oftast befinner sig 

på sociala medier för att bli roade. Måhända vill brukarna inte ha interaktion eller 

information om arkivens demokratiska roll såsom förvaltare utan det gemensamma 

kulturarvet, utan endast roliga inlägg och information om när SVAR ligger nere? 

Kanske är det bäst att konstatera att ett erkännande om att interaktion är bra, men inte 

huvuduppgiften, hade gjort Riksarkivets och landsarkivets facebookredaktörer mer 

bekväma i sitsen – ett synsätt som inte vore Cadell (2013) främmande – om de nu är 

obekväma däri. Detta hade kanske också lett till insikten att en like inte är en brist på 

interaktion utan ett erkännande av intresse, och att fler likes kan uppnås om de vänder 

sig till andra än geografiskt begränsade släktforskare med en fascination för det tidiga 

nittonhundratalet. 
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Avslutande anmärkningar 

I avsnittet ”syfte” förklarades att denna uppsats dels syftade till att täcka en 

forskningslucka rörande kunskaperna om ABM-institutioners närvaro på sociala 

medier, och dels syftade till att ge dessa institutioner praktiska råd för hur de skall gå 

vidare med sitt arbete med sociala medier. Täckandet av forskningsluckan har till 

största delen skett i kapitlen ”avhandling” och ”resultatsammanfattning och 

diskussion”, men denna första ansats till att täcka denna forskningslucka har visat att 

nya frågor öppnar sig och att fler ansatser behövs för att till fullo förstå ABM-

institutioner på sociala medier. Avsnittet ”den akademiska forskningen” lägger i 

enlighet med detta resonemang fram ett antal förslag på hur den akademiska 

forskningen i framtiden skall förhålla sig dels till självpresentation och 

marknadsföring på sociala medier i allmänhet och arkivs närvaro därpå i synnerhet. 

Vad gäller ABM-sektorns egen verksamhet kommer detta att diskuteras i avsnittet 

”ABM-sektorn och arkivväsendet”, som presenterar ett antal tankar om hur ABM-

institutioner i allmänhet och arkivväsendet i synnerhet skall förhålla sig till resultaten 

i denna uppsats och gå vidare med sin närvaro på Facebook.  

Den akademiska forskningen 
Vi diskuterade ovan i resultatet och diskussionen frågan rörande interaktion mellan 

arkiv och brukare på sociala medier. Enligt författarens mening är detta en av denna 

uppsats viktigaste implikationer för forskningen. Istället för att diskutera huruvida 

sociala medier uppmuntrar till interaktion eller inte bör forskningen inrikta sig dels på 

hur arkivs närvaro på sociala medier påverkar brukarnas förhållande till de fysiska 

arkiven och deras informationssökande. Kort sagt bör forskningen ställa sig frågan 

om användarna är nöjda. Detta flyttar fokus på självpresentationsdelen av den 

dramaturgiska modellen till publikdelen, men är i författarens mening ett nödvändigt 

steg; arkivens sidor på sociala medier finns till syvende og sidst för brukarna, och då 

är det också brukarnas upplevelse av den samma som är viktig, inte arkivens fokus på 

”interaktion”. 

 

Precis som att det vore fruktbart för forskningen att fokusera på publiken kan det 

också vara intressant att studera den bakre regionen. Denna uppsats har fokuserat 

enbart på självpresentationen och gjort antaganden om hur arkiven vill presentera sig, 

något som dels berörts i diskussionen, men som också diskuterats i avhandling och 

resultatsammanfattning. Studier av hur de ansvariga arkivarierna själva dels upplever 

arkivens närvaro på Facebook och dels hur de ser på målen med denna närvaro utgör 

ett viktigt perspektiv; för det första kan frågan rörande medveten presentation 

respektive omedveten bias som berörts i avhandlingen ovan redas ut, men det är 

också viktigt att för det andra fråga sig huruvida arkiven känner sig trygga på sociala 
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medier, vad som får dem att använda sina sidor som komplement, och varför de 

eventuellt inte vill röra sig bort från detta. 

 

En annan intressant fråga rör förhållandet mellan det dramaturgiska perspektivet och 

marknadsföring. Som konstaterades i diskussionskapitlet ovan finns det tydliga 

beröringspunkter mellan dessa teoribildningar. Forskningen borde i högre grad 

fokusera på att dels bena ut i hur hög grad dessa teoribildningar kan sägas vara 

uttryck för samma fenomen och dels arbeta på olika sätt att kombinera det 

dramaturgiska perspektivet med marknadsföringstermer och – kanske viktigast av allt 

– inlemma goffmanska perspektiv i analyser av marknadsföring, en korsbefruktning 

som kan ha konsekvenser långt utanför arkivvetenskapens ramar. 

 

Författaren anser också att det första bidrag till täckandet av den i inledningen 

skisserade forskningsluckan rörande arkivs närvaro på Facebook som denna uppsats 

utgör näppeligen är tillräcklig för att ge en full förståelse av ABM-institutioners 

aktiviteter på sociala medier. Det finns här vid lag ett antal olika möjliga vägar för 

forskningen att gå. För det första skulle undersökningen kunna utökas vad gäller 

inomsvenska förhållanden; där denna uppsats ”bara” studerat statliga arkivs närvaro 

på Facebook bör forskningen i fortsättningen utöka denna studie och testa dess 

slutsatser på ickestatliga arkiv, såsom Skånes arkivförbund. Vidare studier skulle 

också kunna innebära ett testande av denna uppsats slutsatser på arkiv i utlandet, 

såsom exempelvis det norska riksarkivet. En annan möjlighet är att utöka denna 

undersöknings omfattning till att omfatta även andra ABM-institutioner, både i 

Sverige och i utlandet. Exempel på intressanta studieobjekt skulle kunna vara 

Nordiska museet, Kungliga biblioteket eller Det Kongelige Bibliotek.  

 

Det vore också intressant att genomföra fler jämförande studier, både mellan 

Riksarkivet och landsarkiven, men också mellan de ovannämnda institutionerna. 

Finns det skillnader i självpresentation och marknadsföring av statliga och 

ickestatliga arkiv? Olika ABM-institutioner? Över statsgränserna? Slutligen vore en 

utökning till andra sociala medier också intressant; är det material Riksarkivet och 

landsarkiven lägger upp på Twitter, YouTube eller Flickr liknande det som läggs upp 

på Facebook vad gäller exempelvis det kvantitativa, den tänkta målgruppen eller 

synen på historien? Sker interaktionen på samma villkor på dessa plattformar, eller 

skiljer de sig åt? Kan man säga att arkiven använder de olika sociala medierna till 

olika sorts självpresentation? De möjliga sätten på vilken denna undersökning kan 

utökas och användas för att jämföra och nyansera ABM-sektorns verksamhet på 

sociala medier tycks således vara oändliga, och arbetet har bara börjat. 

ABM-sektorn och arkivväsendet 
Om den akademiska forskningen bör se bortom ramarna för denna studie och 

undersöka ett vidare fält är det enligt författarens mening dags för om inte hela ABM-

sektorn och arkivväsendet så i alla fall de undersökta arkiven att se inåt och reflektera 

över sin närvaro på sociala medier i allmänhet och Facebook i synnerhet. Denna 

uppsats resultat gav vid handen att inläggen inte bara är stereotypa till sin karaktär, 

utan även riktar sig till ett fåtal specifika målgrupper. Ett första steg torde vara att slå 

fast vad Riksarkivet egentligen vill med facebooksidorna, och om det verkligen 

behövs fyra sidor varav tre saknar i princip alla former av kommentarer (om än inte 
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likes). Om denna självreflektion leder fram till tanken att arkiven vill fortsätta utöka 

sin sociala mediearsenal, attrahera släktforskare och folk intresserade av lokalhistoria, 

förfrämliga historien och utgöra ett komplement till hemsidan och den ordinarie 

webbplatsen finns det egentligen ingen anledning att ändra på approachen till sociala 

medier. Vill de dock attrahera nya grupper av brukare finns det, enligt författarens 

mening, ett antal strategier att överväga. 

 

För det första måste arkiven fundera över vilka målgrupper som kan tänkas attraheras 

av det material som läggs upp. Att arkiven lägger upp material som i någon betydelse 

av ordet är historiskt är i sig ofrånkomligt – konstigt vore det annars – men frågan är 

om det historiska materialet – såsom denna uppsats ger vid handen – måste lindas in i 

ett släktforskaranpassat språk. Måste man ställa frågan om vem som är brukarnas 

äldsta släktingar, om man funnit intressanta efternamn i släktforskningen, eller om 

brukarna i sina genealogiska efterforskningar stött på några märkliga yrken? Och är 

det verkligen bara släktforskare som är intresserade av att lära sig läsa gammal 

handstil och forska i mantalslängder? Därmed inte sagt att arkiven skall bli 

”släktforskarovänliga”, men den psykografiska segmenteringen bör ses över. 

 

Arkiven bör även se över sin geografiska segmentering. Det duger knappast att utgöra 

hela Sveriges riksarkiv om inläggen endast berör ett fåtal delar av Sverige, nämligen 

Skåne, Gotland, Stockholm och Västra Götaland; de län som avslöjades såsom 

inläggens huvudfokus i avsnittet ”kvantitativa komplement”. Möjligheterna att lägga 

upp material från samtliga svenska län (eller annan lämplig geografisk indelning) bör 

undersökas, och kanske kan någon form av kvotsystem inrättas – om det är svårt att 

hitta material från vissa län eller vissa län ger mer intressant arkivmaterial än andra 

behöver fördelningen inte vara hundraprocentigt jämn, men den kan å andra sidan 

inte vara så skev som idag. Särskilt viktigt är detta för landsarkiven, som trots allt 

borde förvara material från alla de län som de har hand om och därför utan 

svårigheter kan representera alla dessa län.  

 

En viktig fråga för de undersökta arkiven att ställa sig själva är också deras 

förhållande till det digitaliserade arkivmaterialet och sidans funktion. 

Undersökningen har gett vid handen att arkiven syftar till att ”roa” brukarna genom 

att visa upp ett förflutet som är främmande, oförståeligt och ibland också humoristiskt 

i sin groteska oförståelighet, men är det verkligen detta som arkiven vill uppnå genom 

sin närvaro på sociala medier? Eller skall facebooksidorna fylla en tydligare 

pedagogisk och förmedlande roll genom problematiserande och kontextualiserande 

information kring arkivhandlingarna? Författaren själv är av den senare åsikten, men 

är också medveten om att detta kan vara en något akademielitistisk ståndpunkt då 

brukaren i gemen kanske inte alltid är intresserad därav. Förhållandet mellan att roa 

och utbilda måste emellertid vara något som arkiven reflekterar över i sin fortsatta 

verksamhet. 

 

Det finns även enligt författarens mening ett behov av att arkiven funderar på i vilken 

grad de vill se facebooksidorna som ett komplement till det fysiska arkivet och de 

”vanliga webbsidorna” respektive ett förmedlingsinstrument i sin egen rätt, en 

situation som tydligt illustreras av den ovannämnda användningen av 

facebooksidorna såsom komplement. Detta handlar inte om att undvika alla länkar 

utåt från sidorna – Facebook kan exempelvis aldrig ersätta NAD – eller att avfärda 
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alla tankar om komplementaritet såsom uttryck för en defendermentalitet, men det är 

knappast nödvändigt att kräva att brukarna ”läser mer” om digitaliserat arkivmaterial 

eller evenemang på de vanliga sidorna, och kanske borde det gå att bedriva enklare 

former av undervisning i exempelvis handskriftsläsning via Facebook. Ett första steg 

torde i vart fall vara att skriva all text (så långt Facebooks teknologiska infrastruktur 

tillåter) rörande evenemang och ”månadens dokument” på Facebook. 

 

Till syvende og sidst bör de undersökta arkiven göra klart för sig själva – och även för 

sina brukare – vad de vill med sin närvaro på sociala medier och hur de skall uppnå 

detta, ett klargörande som blir än mer relevant när man reflekterar över det faktum att 

en skattefinansierad myndighet inte tycks ha klart för sig själva varför de lägger tid, 

pengar och energi på sociala medier. Ett sådant klargörande är inte en enkel process, 

men det är förmodligen en nödvändig sådan om arkiven vill få ut det mesta ur sociala 

medier och inte bara traska omkring i invanda hjulspår. Först när Riksarkivet ställt sig 

frågan om vad de vill, vad de gör och vad de vill uppnå kan man konstatera att deras 

facebooksida inte bara ”startade 1618” utan också ”levde 2015”. 
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https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/761084910614738 [2015-05-25] 

 

RA (2014cu). Prinsessan Leonores vapen skapat av Riksarkivet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/717798721610024 [2015-05-25] 

 

RA (2014cv). På nätet har jag köpt böcker som luktar mögel och någon kemikalie. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/704785832911313 [2015-05-25] 

 

RA (2014cw). På söndag byter vi till sommartid igen, något som vi gör sedan 1980. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/680575051999058 [2015-05-25] 

 

RA (2014cx). På våra olika arkiv runt om i landet förekommer det. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/805982572791638 [2015-05-25] 

 

RA (2014cy). Raoul Wallenberg har som förste svensk postumt tilldelats. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/734088783314351 [2015-05-25] 

 

RA (2014cz). Ring fröken Dryck! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/693376114052285 [2015-05-25] 

 

RA (2014cå). Ruskväder (på teatern) i arkiven ! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/642804882442742 [2015-05-25] 

 

RA (2014cä). Röda korset under första världskriget. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/778416688881560 [2015-05-25] 

 

RA (2014cö). Rötmånad? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/746279138761982 [2015-05-25] 

 

RA (2014da). Samer i Skåne? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/812760982113797 [2015-05-25] 
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RA (2014db). Satirtecknare flyttar in på Landsarkivet i Göteborg ! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/10152196886174553 [2015-05-25] 

 

RA (2014dc). Sjönötter, Ingmar Bergmans fotograf och ny forskning om 1600- och 

1700-talens vintrar. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/783804045009491 [2015-05-25] 

 

RA (2014dd). Skiljedomstolen i renbetesfrågan 1909. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/672878229435407 [2015-05-25] 

 

RA (2014de). Slaveri i Sverige! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.332133116843255.77623.1748808

85901813/815298181860077 [2015-05-25] 

 

RA (2014df). Som en påminnelse så finns ett par av Riksarkivets regionala 

avdelningar. https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/10152046740073025 

[2015-05-25] 

 

RA (2014dg). Sommaren är snart här och många barn åker på sommarlovskoloni. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/708629852526911 [2015-05-25] 

 

RA (2014dh). Statens Arbetslöshetskommission (AK). 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/802879796435249 [2015-05-25] 

 

RA (2014di). Stenbocksangrepp. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/682629925126904 [2015-05-25] 

 

RA (2014dj). Stockholmskällan – en fantastisk resurs om Stockholms historia. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/760686623987900 [2015-05-25] 

 

RA (2014dk). Supervalåret 1914. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/766733456716550 [2015-05-25] 

 

RA (2014dl). Såhär i sol- och badtider kan det kanske passa bra. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/737705782952651 [2015-05-25] 

 

RA (2014dm). Söker efter en händelse m en vådaskjutning. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/778651045524791 [2015-05-25] 

 

RA (2014dn). Sök i digitaliserade dagstidningar. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/729039243819305 [2015-05-25] 
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RA (2014do). Tillfälligt driftstopp för RA:s digitala tjänster. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/652443098145587 [2015-05-25] 

 

RA (2014dp). Tips på hjälpmedel i forskningen – Polisunderrättelser. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/668354466554450 [2015-05-25] 

 

RA (2014dq). Tomtar, tomtar och tomtarne! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/818541344869094 [2015-05-25] 

 

RA (2014dr). Trenden att åka på spa har funnits länge. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/685844841472079 [2015-05-25] 

 

RA (2014ds). Under rubrik "tillfällighetsfynd". 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/794183347304894 [2015-05-25] 

 

RA (2014dt). Vad gjorde en däldragare? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/718282328228330 [2015-05-25] 

 

RA (2014du). Vad händer på Landsarkivet i Göteborg under våren? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/659060087483888 [2015-05-25] 

 

RA (2014dv). Varför fungerar inte sidan för Visby vigselregister? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/709117949144768 [2015-05-25] 

 

RA (2014dw). Varför är riksarkivet.se parkerat ????????? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/708308885892341 [2015-05-25] 

 

RA (2014dx). Var kan man få tag i adoptionshandlingar? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/801828376540391 [2015-05-25] 

 

RA (2014dy). Vem var då mamsell Sjöstedt? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/665702016819695 [2015-05-25] 

 

RA (2014dz). Vetenskapsfestival på Landsarkivet i Göteborg. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/700626076660622 [2015-05-25] 

 

RA (2014då). Vi inleder veckoslutet med en liten uppmaning från Torups godsarkiv. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/646107088779188 [2015-05-25] 
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RA (2014dä). Vilket är ditt bästa julklappsrim? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/820758374647391 [2015-05-25] 

 

RA (2014dö). Vintern har just nu hela landet i sitt grepp. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/649617801761450 [2015-05-25] 

 

RA (2014ea). Visning av Krigsarkivet! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/671878919535338 [2015-05-25] 

 

RA (2014eb). Vi vill tacka alla besökare som kom till vår monter. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/760214834035079 [2015-05-25] 

 

RA (2014ec). Våra kollegor vid Norska Arkivverket har gett ut en app. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/788640697859159 [2015-05-25] 

 

RA (2014ed). Vår avdelning SVAR meddelar att det idag. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/662888963767667 [2015-05-25] 

 

RA (2014ee). Våren och försommaren har nått olika långt i vårt avlånga land. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/705266259529937 [2015-05-25] 

 

RA (2014ef). Välkommen till arkiven i vår! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/658563527533544 [2015-05-25] 

 

RA (2014eg). Välkomna på föredrag vid Riksarkivet i Marieberg onsdag 17/9. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/767615809961648 [2015-05-25] 

 

RA (2014eh). www.genealogi.se/blog/entry/rikstaeckande-historisk-genealogisk-

kaellskatt-oeppnad-men-bara-foer-stockholmare. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/10152521953111439 [2015-05-25] 

 

RA (2014ei). www.genealogi.se/component/easyblog/entry/gratis-museum-gratis-

arkiv?Itemid=3178. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/10152389589946439 [2015-05-25] 

 

RA (2014ej). www.genealogi.se/component/easyblog/entry/hela-sveriges-

slaektforskar?Itemid=3178. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/10152441397496439 [2015-05-25] 

 

RA (2014ek). www.genealogi.se/component/easyblog/entry/u-p-a?Itemid=3178. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/10152477097436439 [2015-05-25] 
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RA (2014el). Äldre sidor från månadens dokument går inte längre att hitta. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/700731949983368 [2015-05-25] 

 

RA (2014em). Är julbaket i full gång? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/photos/a.242237069166194.60463.1748808

85901813/818115871578308 [2015-05-25] 

 

RA (2014en). Öppen föreläsning på Riksarkivet Marieberg! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.se/posts/801907033199192 [2015-05-25] 

Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand 
RA-H (2013aa). Omslagsbild. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20345486649

5071.1073741827.203447533162471/203454893161735 [2015-05-26] 

 

RA-H (2013ab). Profilbild. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20344867316

2357.1073741825.203447533162471/209916555848902 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014aa). 2-3 september. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/336872626486627 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ab). Alla hjärtans dag. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/258463747660849 [2015-05-26] 

 

(2014ac). Arbete pågår. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/351204068386816 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ad). Arkiven berättar - studiematerial för skolan. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/266853040155253 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ae). Arkivkalendern Umeå anno 2014. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/358921260948430 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014af). Arkivleverans har landat! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/posts/3729851295420

43 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ag). Bilden är från Konsuln Tage Hedborgs personarkiv. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20345486649

5071.1073741827.203447533162471/284781058362451 [2015-05-26] 
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RA-H (2014ah). Bildmuseet i Umeå. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/273045742869316 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ai). Bokbinderipyssel. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.28716695812

3861.1073741838.203447533162471/382464601927429 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014aj). Brottslingar ur arkivet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/videos/300003080173

582/ [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ak). Cap 20. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/321647118009178 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014al). Dalmas söker kärlek och vildmarksliv. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/posts/2788706089534

96 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014am). Deklarationstider. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/279433698897187 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014an). Det brinner! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/298929070280983 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ao). En av våra arkiv-vänner har uppmärksammats i tidningen. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/posts/3761402725598

62 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ap). En huvudperson i det dolda. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/383775815129641 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014aq). En messinarulle för 1.95. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/301274260046464 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ar). Flyttning pågår. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/372597759580780 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014as). Foton från invigningen. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/posts/2871666581238

91 [2015-05-26] 
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RA-H (2014at). Fri tillgång till digitala bilder! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/283178181856072 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014au). Fullt upp i telefonen! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/338797582960798 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014av). Fyren Bredskär. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/253341341506423 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014aw). Får vi presentera Janus! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/344228315751058 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ax). Färgglad gallring, som blev fina sopor. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/posts/2892867079118

86 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ay). Följ med bakom kulisserna - bland sjömän och kartor. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/282735848566972 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014az). Första maj. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/281002068740350 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014aå). Glad midsommar! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/296224763884747 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014aä). Glad påsk! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/277011045806119 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014aö). God jul! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/383761455131077 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ba). Handelsregister på webben. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/288064724700751 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bb). Handskriftsläsning för nybörjare. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/332658896908000 [2015-05-26] 
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RA-H (2014bc). Handskriftsläsning för nybörjare. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/374748606032362 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bd). Haparanda under 1:a världskriget. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/366784476828775 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014be). Har du inget att göra på semestern? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/305277769646113 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bf). Hemliga rum på landsarkivet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/videos/257732894400

601/ [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bg). Hemliga rum på landsarkivet 2. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/videos/264235180417

039/ [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bh). Historia på riktigt - upplev och lär med Riksarkivet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/341707142669842 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bi). Historiska källor i undervisningen. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/359545920885964 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bj). Hur gör man egentligen när man släktforskar? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/264795753694315 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bk). Häxor i arkivet lagom till Halloween. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/362100937297129 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bl). Högtidlig invigning. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/344881049019118 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bm). Hösten är här! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/347323898774833 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bn). Idag på arkivkalendern Umeå anno 2014. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/posts/2836316118107

29 [2015-05-26] 
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RA-H (2014bo). Idag på Umeå anno 2014. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/264771190363438 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bp). Igår hade vi trevligt besök från Kastellskolan! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/posts/3591560042582

89 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bq). Imorgon händer det! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/364956450344911 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014br). Inslag i radio. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/294155447425012 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bs). Introduktion till personforskning. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/319920988181791 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bt). Just nu råder det kaos i vår information. Men vi har öppet ändå! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.28716695812

3861.1073741838.203447533162471/379347242239165 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bu). Karl XII:s födelsedag. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/295811443926079 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bv). Köp mindre - spara mera! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/376488205858402 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bw). Middagstips. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/356631104510779 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bx). Militärer på bild. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/268725669967990 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014by). Mobilisering. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/352576111582945 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bz). Månadens dokument - Stipendium till hurtiga ynglingar. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/posts/2464951088577

13 [2015-05-26] 
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RA-H (2014bå). Mästaren i Anundsjö och bönhus i länet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/363624003811489 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bä). Ni vet väl att det är arkivens dag den 8 november? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/361211487386074 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014bö). Nu tar vår Facebook-sida sommarlov. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/305940566246500 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ca). Ny utställning på gång. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/285680261605864 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cb). Obalanserat vårväder. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/posts/2730421062030

13 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cc). Olympisk mästare. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/255011904672700 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cd). Omslagsbild. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20345486649

5071.1073741827.203447533162471/367533533420536 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ce). Operadiva i Umeå. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/368697079970848 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cf). Prao-elever på besök. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/353430458164177 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cg). På plats i Glashuset i Umeå. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/342315175942372 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ch). Renovering. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/posts/2509149084157

33 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ci). Riksarkivet i Umeå! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/posts/2662004635538

44 [2015-05-26] 
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RA-H (2014cj). Samernas nationaldag. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/256013391239218 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ck). Samiskt på landsarkivet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/286775058163051 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cl). Sjuktransportvagn av märket Willys Knight. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/245445512296006 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cm). Skattjakt i arkivet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/262474040593153 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cn). Skogsbrand. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/323974971109726 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014co). Skolbesök. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/369232983250591 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cp). Skridskoåkare. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/383295405177682 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cq). Släktband i P1. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/249301398577084 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cr). Sommarlov på arkivet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/298283653678858 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cs). Umeå anno 2014 – arkivkalendern. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/238100066363884 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014ct). Ursäkta röran... 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/378481918992364 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cu). Vad döljer sig bakom träden? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/300946656745891 [2015-05-26] 
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RA-H (2014cv). Vad fick du i julklapp? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/247907955383095 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cw). Valborg. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/280995945407629 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cx). Valet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/342955179211705 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cy). Vem var det egentligen som dog? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/270473209793236 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cz). Vi har som vanligt på tisdagarna kvällsöppet i kväll till klockan 20. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/268534606653763 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cå). Vilken är din favoritförsamling? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/358476590992897 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cä). Vinnare i barntävlingen under Arkivens dag. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/369561336551089 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014cö). Våren och sommaren på Landsarkivet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/275147049325852 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014da). Vår fotograf Rolf Boström har dokumenterat lite i vår närmiljö. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20345486649

5071.1073741827.203447533162471/350375651802991 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014db). Välkomna på föreläsning. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/349999125173977 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014dc). Älgjakt. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/posts/3347213167017

58 [2015-05-26] 

 

RA-H (2014dd). Ärendehandläggning pågår. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand/photos/a.20356645981

7245.1073741828.203447533162471/324727084367848 [2015-05-26] 
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Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena 
RA-VA (2013). Omslagsbild. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.115349865319

638.1073741827.115320808655877/123373061183985 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014aa). 10676. Så många arkivvolymer har våra vaktmästare tagit in. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/222585097929447 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ab). 60 000 korsstygn senare... 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/269540933233863 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ac). Apropå vad man hittar i databaserna... 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/326234890897800 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ad). Brandlarm på slottet kl 11.42. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.244350285752

928.1073741832.115320808655877/253750851479538 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ae). Bästa TV-inslaget på länge! Tycker vi. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/311379599049996 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014af). Det börjar arta sig! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/258783250976298 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ag). Det är alltid trevligt när arkiv hittar hem. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/269325769922046 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ah). Du har väl inte missat att Släktforskningens Dag infaller imorgon 

lördag? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/238725852982038 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ai). e-arkiv, e-diarium och FGS? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/254710614716895 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014aj). Efter att i förra veckan delat med oss av en bild på landsarkivets 

allra första vaktmästare. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/226050107582946 [26-05-2015] 
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RA-VA (2014ak). Favorit i repris! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.244350285752

928.1073741832.115320808655877/306047512916538 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014al). Fullt av folk på landsarkivet i lördags. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/252756381578985 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014am). Förra veckan hjälpte vi tidningen Riksettan att leta fram 

handlingar. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/328150344039588 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014an). God fortsättning på det nya året. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/217060538481903 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ao). God jul och gott nytt år! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.244350285752

928.1073741832.115320808655877/335409553313667 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ap). Hänt i dag på Riksarkivet - Landsarkivet i Vadstena. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/310165205838102 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014aq). Hög tid för dig att lägga upp planerna. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/322235344631088 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ar). Idag den 22 april har Landsarkivet i Vadstena begränsade 

möjligheter till framtagning. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/249168081937815 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014as). Idag firas Romadagen - Romernas nationaldag. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/245433298977960 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014at). Idag har landsarkivets utsända besökt Landstingsarkivet i 

Linköping. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/312683538919602 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014au). I dag luktar det brandrök på Landsarkivet i Vadstena. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/263929357128354 

[26-05-2015] 
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RA-VA (2014av). I dag sker mycket av arkivforskning via datorn. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/3882081545752 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014aw). I dödboken för Å församling 1729 finns kanske världens äldsta 

man. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.244350285752

928.1073741832.115320808655877/307290566125566 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ax). I lördags öppnade vi vår nya utställning. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/259998860854737 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ay). I morgon kväll medverkar landsarkivets Claes Westling. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/3943478560639 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014az). Imorgon startar kulturveckan i Vadstena. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/242111032643520 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014aå). Intresserad av att forska om fastigheter i Östergötland? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/300433250144631 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014aä). Kalendern säger att höstterminen närmar sig. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/286593078195315 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014aö). Landsarkivet i Vadstena önskar er alla en skön Valborg. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/251486231706000 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014ba). Landsarkivets representanter på Kulturarvsdagen i Linköping. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/330205087167447 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bb). Med landsarkivet stängt passar vi idag på att sudda ut spåren efter 

vår utställning om barn. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/255710751283548 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bc). Missa inte arkivarie Stefan Ingessons föredrag idag kl 15 om Karl 

XII:s fältapotek. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/249475748573715 [26-05-2015] 
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RA-VA (2014bd). Möte om kulturplan 2015-2017 för Kalmar län. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/244350275752929 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014be). Några bilder från Arkivens Dag i Kalmar. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/323150421206247 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bf). Och idag är det dags att lägga lutfisken i blöt. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/332409523613670 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bg). Om användningen av okända arkiv. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/293980380789918 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bh). Omslagsbild. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.115349865319

638.1073741827.115320808655877/241682592686364 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bi). Rykande färsk från förlaget! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/319199618267994 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bj). Sedan en tid tillbaka arbetar Landsarkivet i Vadstena tillsammans 

med andra kulturarvsaktörer i Östergötland. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/268985346622755 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bk). Sent om sider... 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/326234227564533 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bl). Sista chansen att se utställningen "Det arkiverade barnet"! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/253319191522704 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bm). Sista onsdagen i februari och mars samt näst sista i april. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/228026137385343 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bn). Sist ut bland höstens föredragshållare. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/327560850765204 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bo). Snart bara en vecka kvar till ny utställning. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.244350285752

928.1073741832.115320808655877/256780997843190 [26-05-2015] 
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RA-VA (2014bp). söker en okänd syster. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/325100421011247 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bq). söker min okända syster. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/330926107095345 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014br). Trots (eller tack vare?) den varma sommaren hittar både nya och 

gamla besökare till vår läsesal och utställning. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/281968991991057 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bs). Ur S E Hernbloms receptbok i Wahlbergska släktarkivet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/332097436978212 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bt). Vem tror du att du är? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/230498317138125 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bu). Vi hade gott om forskningssugna barn på landsarkivet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/3896762032755 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bv). Vi måste tyvärr meddela att vi för tillfället har stora problem med 

våra datorer i forskarsalen. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/239513966236560 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bw). Visste du att Sveriges första folkhögskola för kvinnor fanns i 

Motala? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/241599242694699 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bx). Vi önskar trevlig helg med bild och text om vår nye landsarkivarie. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/posts/308177119370244 

[26-05-2015] 

 

RA-VA (2014by). Våren tycks tidig i år. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/235077066680250 [26-05-2015] 

 

RA-VA (2014bz). Välkommen till slottet på lördag! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena/photos/a.123530847834

873.1073741828.115320808655877/250929285095028 [26-05-2015] 
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Riksarkivet – Landsarkivet i Visby 
RA-VI (2014aa). 32,3 kilo var den rätta vikten. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/384825628347663 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ab). Arkiv + skola. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.378125009017725

.1073741829.283436451819915/378123189017907 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ac). Arkivens dag och Orostider. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/382440248586201 

[2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ad). Arkivens dag är i full gång. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/382409775255915 

[2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ae). Arkiv från föreningar, företag, personer och gårdar är alla viktiga 

delar av vårt kulturarv. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/297850383711855 

[2015-05-27] 

 

RA-VI (2014af). Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/306176639545896 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ag). Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/340436876119872 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ah). Besökare i glädjetårar - när arkiv gör skillnad! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/300245276805699 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ai). Boxberget växer. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/335656889931204 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014aj). Databaser och digitaliserade arkiv. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/360364384127121 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ak). Databaser och digitaliserade arkiv. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/389071074589785 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014al). Extra filmföreställning - Gotlands Motorförening 1957 - speedway 

och bilrally. 
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https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/364203597076533 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014am). Filmpremiär - Gotlands Motorförening 1957 - speedway och 

bilrally. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/360804304083129 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014an). Filmvisning! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/310471975783029 

[2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ao). Filmvisning - "Eskelhemsfilmen". 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/396319853864907 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ap). Filmvisning ”Gotländskt bondbröllop i Fleringe”. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/294234264073467 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014aq). Flykten över Östersjön 1944. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/361818787315014 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ar). Fullsatt filmpremiär - ”Gotlands Motorförening 1957, speedway 

och bilrally”. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/361794727317420 

[2015-05-27] 

 

RA-VI (2014as). Född som Therese - dog som Andreas. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/395201460643413 

[2015-05-27] 

 

RA-VI (2014at). Förslag till trädgårdsritning med lista på fruktträd och bärbuskar. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/297873670376193 

[2015-05-27] 

 

RA-VI (2014au). Gotlands lucia, idag och som ljusspridare under 75 år! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/392306887599537 

[2015-05-27] 

 

RA-VI (2014av). Gotländska mantalslängder 1699-1701. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/364814753682084 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014aw). Gutagåtor. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/306563899507170 [2015-05-27] 

 



 

 105 

RA-VI (2014ax). Gutniska lekar. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.285065968323630

.1073741827.283436451819915/285065751656985 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ay). Hus med historia - om fastighetsforskning. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/389475347882691 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014az). Högsta vinsten - handbroderad duk för 40 kronor. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/347202082110018 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014aå). Höstens program är här! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/353577261472500 

[2015-05-27] 

 

RA-VI (2014aä). Idag för 70 år sedan flöt en flaskpost med två brev iland vid 

Svannäsudd. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/396220117208214 

[2015-05-27] 

 

RA-VI (2014aö). Idag har Landsarkivet och Regionarkivet deltagit i Gutamålets dag. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.378125009017725

.1073741829.283436451819915/379347952228764 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014ba). Imorgon fredag håller Landsarkivet helt stängt. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/378487408981485 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bb). Inte bara kyrkoböcker - andra källor till släktforskningen. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/383684545128438 

[2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bc). Introduktion till släktforskning. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/357368424426717 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bd). Kulturarvsdagen på Arkivcentrum Gotland. 

https://www.facebook.com/events/712308522157460 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014be). Landsarkivet håller stängt tisdagen den 2 och onsdagen den 3 

september. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/347898338707059 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bf). Landsarkivet håller stängt torsdagen den 21 augusti. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/336209013209325 

[2015-05-27] 

 

https://www.facebook.com/regionarkivetgotland
https://www.facebook.com/events/712308522157460/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117
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RA-VI (2014bg). Landsarkivet medverkar på Försvarsmuseet i Tingstäde under 

Kulturarvsdagen. https://www.facebook.com/events/1542271079335191 [2015-05-

27] 

 

RA-VI (2014bh). Läs om vårt arrangemang på Arkivens dag i nättidningen Hela 

Gotland. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/posts/383305068499719 

[2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bi). Mantalslängd 1683 för Gotland utom Visby stad. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/365854486911444 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bj). Nu är våren här i Visby. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/292115707618656 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bk). Nyfiken på arkiv? Välkommen till oss och titta in bakom kulisserna! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/367931573370402 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bl). Nära Ingmar Bergman. 

https://www.facebook.com/events/840522842648341 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bm). Nära Ingmar Bergman. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/371527523010807 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bn). När farfar var ung - släktforska på 1900-talet. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/391873000976259 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bo). Orostider i Arkiven – Arkivens dag 8 november 10.00 – 16.00. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/381520912011468 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bp). Profilbild. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.283438078486419

.1073741825.283436451819915/283438085153085 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bq). Tomtar, tomtar och tomtarne! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/400063503490542 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014br). Torsten Svensson håller föredrag om sin forskning om kyrkliga 

föremål. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/296900030473557 [2015-05-27] 

 

https://www.facebook.com/events/1542271079335191/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117
https://www.facebook.com/events/1542271079335191/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117
https://www.facebook.com/events/840522842648341/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117
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RA-VI (2014bs). Skanna bilder – vad ska jag tänka på? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/294624877367739 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bt). Sommar – sol och bad! 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/319684644861762 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bu). Tyda gamla handstilar. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/386839661479593 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bv). Vad hände en höstdag på Gotland för 20 år sedan? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/380658415431051 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bw). Valdag – öppet hus och Kulturarvsdag. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/356452504518309 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bx). Visby ringmur. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/295574670606093 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014by). Yrken och struktur på Gotlands landsbygd. 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/395297937300432 [2015-05-27] 

 

RA-VI (2014bz). Är julbaket i full gång? 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby/photos/a.292117660951794

.1073741828.283436451819915/399717766858449 [2015-05-27] 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Facebooks utseende vid studiens utförande 
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Bilaga 2 – Riksarkivets inlägg under 2014 
Datum Namn Län År Kommentarer 

saknas 

Länkar 

vidare 

från 

Facebook 

07-jan 365 

ögonblicksbilder 

ur Umeås historia 

Västerbotten - JA JA 

10-jan Ruskväder (på 

teatern) i arkiven 

! 

Västra 

Götaland 

1850-

1899 

NEJ NEJ 

13-jan Ibland har man 

tur när man letar i 

kyrkoböckerna 

Skåne 1800-

1849 

NEJ NEJ 

16-jan Information från 

SVAR 

- - NEJ NEJ 

17-jan Vi inleder 

veckoslutet med 

en liten 

uppmaning från 

Torups godsarkiv. 

Skåne Odat. NEJ NEJ 

21-jan Fallna kvinnor – 

när samhällets 

bottensats skulle 

lära sig veta hut 

- - NEJ JA 

22-jan Satirtecknare 

flyttar in på 

Landsarkivet i 

Göteborg ! 

- - JA NEJ 

24-jan Vintern har just 

nu hela landet i 

sitt grepp 

Gotland 1950-

1999 

NEJ NEJ 

28-jan Fredsjubileum - - JA JA 

30-jan Tillfälligt 

driftstopp för 

RA:s digitala 

tjänster 

u.u. 1950-

1999 

JA NEJ 

03-feb Som en 

påminnelse så 

finns ett par av 

Riksarkivets 

regionala 

avdelningar 

- - JA NEJ 

06-feb I redlige män af 

Sveriges 

bondestam! 

Stockholm 1900-

1949 

NEJ JA 

07-feb Idag invigs de 

22:a olympiska 

Stockholm 1900-

1949 

NEJ NEJ 
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vinterspelen 

10-feb Har du ett syskon, 

barn eller 

barnbarn som är 

mellan 9 och 12 

år? 

- - JA JA 

11-feb Välkommen till 

arkiven i vår! 

- - JA JA 

12-feb Landsarkivet i 

Visby bjuder 

under våren in 

Gotland Odat. NEJ JA 

12-feb Vad händer på 

Landsarkivet i 

Göteborg under 

våren? 

Göteborg Odat. JA JA 

13-feb Missa inte vårens 

föreläsningar på 

Riksarkivet - 

Landsarkivet i 

Vadstena !  

- - NEJ NEJ 

14-feb Kärlek i arkiven ! Stockholm 1900-

1949 

NEJ NEJ 

17-feb Måndagstips - 

1500-

talshandlingar i 

Riksarkivet 

- - NEJ NEJ 

20-feb Vår avdelning 

SVAR meddelar 

att det idag 

- - NEJ NEJ 

24-feb Enleveringen av 

Christina Lovisa 

Sjöstedt – ett 

drama i flera akter 

Jämtland 1800-

1849 

JA NEJ 

25-feb Vem var då 

mamsell Sjöstedt? 

Stockholm 1800-

1849 

NEJ NEJ 

26-feb Christina Lovisa 

återfunnen! 

Jämtland 1800-

1849 

NEJ NEJ 

27-feb Att hitta 

officerare: 

Beckman och 

Wetterstén 

Jämtland 1800-

1849 

JA NEJ 

03-mar Tips på 

hjälpmedel i 

forskningen – 

Polisunderrättelse

r 

Kalmar 1900-

1949 

NEJ NEJ 

06-mar Hej alla gillare! 

(och alla andra) 

- - NEJ NEJ 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena
https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena
https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena
https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena
https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.vadstena
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10-mar Visning av 

Krigsarkivet! 

- - NEJ NEJ 

12-mar Skiljedomstolen i 

renbetesfrågan 

1909 

"Norrland" 1900-

1949 

NEJ JA 

14-mar I morgon lördag 

15 mars är det 

Släktforskningens 

dag 

- - NEJ JA 

19-mar Förstört hotellrum Västra 

Götaland 

1950-

1999 

NEJ NEJ 

20-mar Filmvisning på 

Landsarkivet i 

Göteborg! 

- - JA JA 

24-mar Krigsarkivet 

räknar sin historia 

från 1805 

Utlandet Odat. JA JA 

26-mar Idag delar vi detta 

inlägg från 

kollegorna vid 

Svenskt 

Biografiskt 

Lexikon 

- - NEJ NEJ 

28-mar På söndag byter 

vi till sommartid 

igen, något som 

vi gör sedan 

1980. 

Stockholm 1900-

1949 

NEJ NEJ 

31-mar Okänd fader – 

okänd moder 

- - NEJ NEJ 

01-apr Stenbocksangrepp Gotland 1950-

1999 

NEJ NEJ 

07-apr Vad döljer sig i 

arkivets gömda 

rum? 

- - NEJ JA 

08-apr Trenden att åka 

på spa har funnits 

länge. 

Skåne 1900-

1949 

NEJ NEJ 

17-apr En riktigt glad 

påsk till alla! 

Gotland 1900-

1949 

NEJ NEJ 

23-apr Ring fröken 

Dryck! 

u.u. 1949-

1999 

NEJ JA 

25-apr I Riksarkivet 

Marieberg finns 

ett 100-tal 

fotografier 

bevarade 

u.u. 1800-

1849 

NEJ NEJ 

29-apr Kriminell lång-

näsa i 

Västra 

Götaland 

1900-

1949 

NEJ NEJ 
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fotbollsmatch 

1913 

30-apr Nu går det att 

gilla Landsarkivet 

i Visby även på 

Facebook ! 

- - NEJ NEJ 

30-apr Vi önskar er alla 

en trevlig valborg 

med en god 

nyhet! 

- - NEJ JA 

05-maj "Med kartan i 

fokus" 

- - NEJ JA 

07-maj Vetenskapsfestiva

l på Landsarkivet 

i Göteborg! 

- - JA NEJ 

14-maj Nu är det möjligt 

att gratis ladda 

ner alla officiella 

vapen 

- - NEJ JA 

16-maj Våren och 

försommaren har 

nått olika långt i 

vårt avlånga land 

Gotland 1900-

1949 

NEJ NEJ 

19-maj Lesbian herstory 

archives 

- - JA JA 

23-maj Sommaren är 

snart här och 

många barn åker 

på 

sommarlovskolon

i. 

Blekinge 1900-

1949 

JA JA 

26-maj Ny utställning i 

Vadstena! 

- - NEJ NEJ 

28-maj Under våren har 

operan Dido & 

Aeneas satts upp 

- - NEJ JA 

05-jun Riksarkivets 

årsbok 2014! 

- - NEJ JA 

09-jun Prinsessan 

Leonores vapen 

skapat av 

Riksarkivet 

- - JA JA 

10-jun Vad gjorde en 

däldragare? 

Göteborg -1799 NEJ NEJ 

11-jun 112-åring på 

1700-talet 

Västra 

Götaland 

-1799 NEJ NEJ 

16-jun Någon som kan 

tyda vad 88-åriga 

Hans Svensson i 

Skåne u.u. NEJ NEJ 
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Vinslöv hade för 

yrke? 

19-jun Glad Midsommar 

önskar vi med ett 

dokument från 

Widtskövle 

godsarkiv 

Skåne 1850-

1899 

NEJ NEJ 

25-jun Planerat 

systemunderhåll 

26 juni 

- - JA JA 

27-jun Ny bok i serien 

Det medeltida 

Sverige 

- - JA NEJ 

27-jun ”Vargjakt på 

Prästgatan” - Följ 

med på 

stadsvandring i 

Östersund! 

- - NEJ JA 

30-jun Sök i 

digitaliserade 

dagstidningar 

- - NEJ JA 

08-jul Svenska kvinna 

dömd till döden 

för spioneri! 

Utlandet 1900-

1949 

NEJ JA 

10-jul Raoul Wallenberg 

har som förste 

svensk postumt 

tilldelats 

- - JA JA 

14-jul Fjäriln vingad Stockholm -1799 NEJ NEJ 

17-jul Såhär i sol- och 

badtider kan det 

kanske passa bra 

Stockholm 1950-

1999 

JA JA 

04-aug Rötmånad? Örebro u.u. NEJ JA 

07-aug Dags för ett nytt 

historiskt yrke! 

Skåne -1799 NEJ NEJ 

15-aug Olaga 

sammanflyttning 

Västra 

Götaland 

1800-

1849 

NEJ NEJ 

26-aug Fler historiska 

yrken. 

Skåne 1900-

1949 

NEJ NEJ 

28-aug Kom gärna och 

besök oss på 

Släktforskardagar

na i Karlstad 

- - JA JA 

01-sep Vi vill tacka alla 

besökare som 

kom till vår 

monter 

- - NEJ NEJ 

02-sep Alla landsarkiv - - JA NEJ 
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håller stängt 

tisdagen den 2 

och onsdagen den 

3 september 

02-sep Stockholmskällan 

– en fantastisk 

resurs om 

Stockholms 

historia 

- - NEJ JA 

03-sep Potatisodling i 

Östra 

Promenaden 

Östergötland 1900-

1949 

JA NEJ 

05-sep Nyttig 

information från 

Riksarkivet - 

Landsarkivet i 

Härnösand  

- - JA NEJ 

08-sep Läkerol till 

fångarna vid 

utväxlingen 1944 

Gävleborg 1900-

1949 

NEJ JA 

10-sep Från våra vänner 

på SBL! 

- - NEJ NEJ 

12-sep Den 25/4 1855 

ansökte 

föreståndaren för 

Institutet för 

döfstumma 

u.u. 1850-

1899 

NEJ JA 

13-sep I morgon söndag 

den 14 september 

är det inte bara 

valdagen 

- - NEJ JA 

14-sep Supervalåret 1914 - - JA JA 

16-sep Välkomna på 

föredrag vid 

Riksarkivet i 

Marieberg onsdag 

17/9 

- - NEJ JA 

17-sep Påvel Måg 

rapporterar år 

1421 om sina 

omfattande 

pilgrimsresor 

- - NEJ NEJ 

23-sep Höstdagjämning 

och tid att 

upptäcka arkiven 

- - JA JA 

24-sep Nu finns 

Riksarkivet på 

Instagram 

- - JA JA 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand
https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand
https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand
https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand
https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.harnosand
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25-sep Flykten över 

Östersjön hösten 

1944 

Gotland 1900-

1949 

NEJ NEJ 

26-sep Besök 

Riksarkivets 

monter på Bok- 

och 

biblioteksmässan 

i Göteborg! 

- - JA NEJ 

30-sep 100 år sedan u.u. 1900-

1949 

JA NEJ 

01-okt Idag har vi 

"tillhandahållakon

ferens" inom 

Riksarkivet. 

- - NEJ NEJ 

07-okt Röda korset under 

första världskriget 

- - JA JA 

09-okt Riksarkivet vann 

priset eDiamond 

Award 

- - NEJ NEJ 

13-okt När koleran kom 

till Sverige 1834 

Västra 

Götaland 

1800-

1849 

NEJ NEJ 

15-okt Sjönötter, Ingmar 

Bergmans 

fotograf och ny 

forskning om 

1600- och 1700-

talens vintrar 

- - NEJ JA 

16-okt Följ Riksarkivet 

på Instagram! 

- - JA JA 

17-okt Gissa vad 

företaget 

tillverkade! 

Västra 

Götaland 

1900-

1949 

NEJ NEJ 

24-okt Våra kollegor vid 

Norska 

Arkivverket har 

gett ut en app 

- - NEJ NEJ 

27-okt Snäll, flitig, trög 

eller vårdslös? 

Västra 

Götaland 

1800-

1849 

NEJ JA 

30-okt Hur bör ett ölglas 

se ut? 

Västra 

Götaland 

1900-

1949 

NEJ NEJ 

03-nov Under rubrik 

"tillfällighetsfynd

" 

Skåne -1799 NEJ NEJ 

05-nov På Riksarkivets 

Instagramkonto 

visas alltid 

intressanta och 

hyperaktuella 

- - NEJ JA 
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bilder: 

06-nov Ni har väl inte 

missat att årets 

viktigaste dag 

infaller 

- - JA JA 

11-nov Häromåret 

släpptes 

Riksarkivets app 

om heraldik och 

olika symboler. 

- - NEJ NEJ 

13-nov Aluminiumskivor 

från Nya 

Sverigeminnet 

Utlandet 1900-

1949 

NEJ JA 

14-nov Farsoter, 

epidemier och 

missväxt 

Gotland -1799 NEJ NEJ 

17-nov Öppen 

föreläsning på 

Riksarkivet 

Marieberg! 

- - NEJ NEJ 

19-nov Statens 

Arbetslöshetskom

mission (AK) 

u.u. 1900-

1949 

JA NEJ 

20-nov Känner du igen 

kyrkan? 

u.u. 1900-

1949 

NEJ NEJ 

25-nov På våra olika 

arkiv runt om i 

landet 

förekommer det 

- - NEJ JA 

28-nov Känner ni 

Skåpråttan? 

Dalarna -1799 NEJ NEJ 

01-dec I fredags sändes 

avsnittet "Så 

framtidssäkras 

digital 

information" 

- - JA JA 

02-dec Bjällerklangstvån

g på 1700-talet 

Västra 

Götaland 

-1799 NEJ NEJ 

04-dec Förbud mot 

cigarrstumpar i 

blomkrukor 

Västra 

Götaland 

1800-

1849 

NEJ NEJ 

08-dec Samer i Skåne? Skåne -1799 NEJ NEJ 

09-dec Slaveri i Sverige! Skåne -1799 NEJ NEJ 

10-dec Någon som kan 

hjälpa Riksarkivet 

- Landsarkivet i 

Visby?  

- - NEJ NEJ 

12-dec Lindome Västra u.u. JA NEJ 

https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby
https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby
https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby
https://www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby
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kyrkoarkiv, C: 1 Götaland 

17-dec Krigsfara till 

sjöss! 

- - JA JA 

18-dec Är julbaket i full 

gång? 

u.u. u.u. NEJ NEJ 

18-dec Idag torsdag 18 

december 

genomförs ett 

planerat 

systemunderhåll 

- - JA JA 

19-dec Tomtar, tomtar 

och tomtarne! 

Gotland 1850-

1899 

NEJ NEJ 

23-dec Vilket är ditt 

bästa 

julklappsrim? 

u.u. 1900-

1949 

JA NEJ 

29-dec August 

Strindbergs brev 

till Rudolf Wall 

Stockholm 1850-

1899 

NEJ NEJ 

Bilaga 3 – Landsarkivets i Härnösand inlägg under 2014 
Datum Namn Län År Kommentarer 

saknas 

Länkar 

vidare 

från 

Facebook 

01-jan Umeå anno 2014 

- arkivkalendern 

- - JA JA 

08-jan Sjuktransportvagn 

av märket Willys 

Knight 

Västerbotten 1900-

1949 

JA JA 

10-jan Månadens 

dokument - 

Stipendium till 

hurtiga ynglingar 

Västerbotten 1900-

1949 

JA JA 

13-jan Vad fick du i 

julklapp? 

u.u. 1850-

1899 

JA JA 

14-jan Idag på P4 

Västernorrland 

- - NEJ JA 

20-jan Släktband i P1 - - JA JA 

22-jan Renovering - - NEJ NEJ 

31-jan Fyren Bredskär Västerbotten 1950-

1999 

NEJ JA 

03-feb Olympisk mästare Västerbotten 1900-

1949 

JA JA 

06-feb Samernas 

nationaldag 

Västerbotten u.u. JA NEJ 

11-feb Hemliga rum på 

landsarkivet 

- - NEJ NEJ 
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14-feb Alla hjärtans dag u.u. 1900-

1949 

JA JA 

17-feb Tips på 

vägledningar 

- - NEJ JA 

25-feb Skattjakt i arkivet - - NEJ JA 

03-mar Hemliga rum på 

landsarkivet 2 

- - JA NEJ 

05-mar Hur gör man 

egentligen när 

man släktforskar? 

- - JA NEJ 

08-mar Idag på Umeå 

anno 2014 

Västerbotten 1950-

1999 

JA JA 

10-mar Riksarkivet i 

Umeå! 

- - NEJ NEJ 

12-mar Arkiven berättar - 

studiematerial för 

skolan 

- - JA JA 

18-mar Vi har som 

vanligt på 

tisdagarna 

kvällsöppet i 

kväll till klockan 

20 

- - JA NEJ 

19-mar Militärer på bild Norrbotten - NEJ JA 

24-mar Vem var det 

egentligen som 

dog? 

u.u. u.u. NEJ JA 

02-apr Obalanserat 

vårväder 

Gävleborg 1800-

1849 

JA NEJ 

03-apr Bildmuseet i 

Umeå 

Västerbotten 1950-

1999 

JA JA 

09-apr Våren och 

sommaren på 

Landsarkivet 

- - JA NEJ 

16-apr Glad påsk! - - JA JA 

22-apr Dalmas söker 

kärlek och 

vildmarksliv 

Västerbotten 1900-

1949 

JA NEJ 

24-apr Deklarationstider - - NEJ JA 

29-apr Valborg - - JA NEJ 

01-maj Första maj Västernorrland 1900-

1949 

JA JA 

05-maj Följ med bakom 

kulisserna - bland 

sjömän och kartor 

- - NEJ JA 

06-maj Fri tillgång till 

digitala bilder! 

- - JA JA 

08-maj Idag på - - JA JA 
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arkivkalendern 

Umeå anno 2014 

12-maj Bilden är från 

Konsuln Tage 

Hedborgs 

personarkiv. 

u.u. 1900-

1949 

JA NEJ 

15-maj Ny utställning på 

gång. 

- - NEJ NEJ 

19-maj Samiskt på 

landsarkivet 

- - JA NEJ 

20-maj Foton från 

invigningen 

- - JA NEJ 

23-maj Handelsregister 

på webben 

- - JA JA 

27-maj Färgglad gallring, 

som blev fina 

sopor. 

- - JA NEJ 

05-jun Häxor i 

musikalform 

- - NEJ NEJ 

12-jun Inslag i radio - - NEJ JA 

17-jun Karl XII:s 

födelsedag 

u.u. -1799 JA JA 

19-jun Glad midsommar! u.u. 1900-

1949 

NEJ NEJ 

23-jun Sommarlov på 

arkivet 

- - JA NEJ 

25-jun Det brinner! Västerbotten 1850-

1899 

JA JA 

27-jun Brottslingar ur 

arkivet 

- - NEJ NEJ 

30-jun Vad döljer sig 

bakom träden? 

- - JA NEJ 

01-jul En messinarulle 

för 1.95 

Västerbotten 1950-

1999 

JA JA 

08-jul Har du inget att 

göra på 

semestern? 

- - JA JA 

09-jul Nu tar vår 

Facebook-sida 

sommarlov. 

- - JA JA 

04-aug Introduktion till 

personforskning 

- - JA NEJ 

08-aug Cap 20 - - JA JA 

13-aug Skogsbrand Norrbotten 1950-

1999 

JA NEJ 

15-aug Ärendehandläggn

ing pågår 

- - JA NEJ 

21-aug Störd nattro Västerbotten 1900- NEJ JA 
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1949 

28-aug Handskriftsläsnin

g för nybörjare 

- - JA NEJ 

29-aug Älgjakt u.u. u.u. JA NEJ 

01-sep 2-3 september - - JA NEJ 

05-sep Fullt upp i 

telefonen! 

- - JA JA 

08-sep Historia på riktigt 

- upplev och lär 

med Riksarkivet 

- - JA JA 

10-sep På plats i 

Glashuset i Umeå 

- - JA NEJ 

12-sep Valet - - JA JA 

15-sep Får vi presentera 

Janus! 

- - JA NEJ 

17-sep Högtidlig 

invigning 

Västerbotten 1950-

1999 

JA JA 

24-sep Hösten är här! Västerbotten 1900-

1949 

NEJ NEJ 

26-sep Nya grannar! - - NEJ NEJ 

30-sep Välkomna på 

föreläsning 

- - JA NEJ 

01-okt Vår fotograf Rolf 

Boström har 

dokumenterat lite 

i vår närmiljö. 

- - JA NEJ 

03-okt Arbete pågår - - JA JA 

06-okt Mobilisering Västerbotten 1900-

1949 

JA NEJ 

08-okt Prao-elever på 

besök 

- - JA NEJ 

16-okt Middagstips Västerbotten 1900-

1949 

JA NEJ 

21-okt Vilken är din 

favoritförsamling

? 

- - JA JA 

22-okt Arkivkalendern 

Umeå anno 2014 

Västerbotten 1800-

1849 

JA JA 

23-okt Igår hade vi 

trevligt besök från 

Kastellskolan! 

- - JA NEJ 

24-okt Historiska källor i 

undervisningen 

- - JA NEJ 

28-okt Ni vet väl att det 

är arkivens dag 

den 8 november? 

- - JA JA 

30-okt Häxor i arkivet 

lagom till 

Norrbotten -1799 NEJ NEJ 
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Halloween 

03-nov Mästaren i 

Anundsjö och 

bönhus i länet 

- - JA JA 

05-nov Ny utställning 

växer fram... 

u.u. 1900-

1949 

NEJ NEJ 

07-nov Imorgon händer 

det! 

- - JA JA 

12-nov Haparanda under 

1:a världskriget 

Norrbotten 1900-

1949 

JA JA 

14-nov (uppdaterad 

omslagsbild) 

u.u. 1900-

1949 

NEJ JA 

17-nov Operadiva i Umeå Norrbotten 1900-

1949 

JA JA 

18-nov Skolbesök - - JA NEJ 

19-nov Vinnare i 

barntävlingen 

under Arkivens 

dag 

- - JA JA 

26-nov Flyttning pågår - - NEJ NEJ 

27-nov Arkivleverans har 

landat! 

- - JA NEJ 

01-dec Handskriftsläsnin

g för nybörjare 

- - JA NEJ 

04-dec En av våra arkiv-

vänner har 

uppmärksammats 

i tidningen. 

- - JA NEJ 

05-dec Köp mindre - 

spara mera! 

Västernorrland 1900-

1949 

JA NEJ 

09-dec Ursäkta röran... - - JA NEJ 

11-dec Just nu råder det 

kaos i vår 

information. Men 

vi har öppet ändå! 

- - JA NEJ 

16-dec Bokbinderipyssel - - JA NEJ 

18-dec Skridskoåkare u.u. 1900-

1949 

JA NEJ 

24-dec God jul! Västerbotten 1900-

1949 

JA JA 

25-dec En huvudperson i 

det dolda 

Västerbotten 1850-

1899 

JA NEJ 

 

  



 

 122 

Bilaga 4 – Landsarkivets i Vadstena inlägg under 2014 
Datum Namn Län År Kommentarer 

saknas 

Länkar 

vidare 

från 

Facebook 

10-jan God fortsättning 

på det nya året 

Östergötland 1900-

1949 

NEJ NEJ 

22-jan 10676. Så många 

arkivvolymer har 

våra vaktmästare 

tagit in 

u.u. 1900-

1949 

NEJ NEJ 

31-jan Efter att i förra 

veckan delat med 

oss av en bild på 

landsarkivets allra 

första vaktmästare 

u.u. 1900-

1949 

NEJ NEJ 

06-feb Sista onsdagen i 

februari och mars 

samt näst sista i 

april 

- - JA NEJ 

14-feb Vem tror du att 

du är? 

- - JA NEJ 

17-feb I dag sker mycket 

av arkivforskning 

via datorn. 

- - JA JA 

22-feb Vi hade gott om 

forskningssugna 

barn på 

landsarkivet 

- - JA JA 

28-feb Våren tycks tidig 

i år. 

Östergötland 1850-

1899 

NEJ NEJ 

11-mar I morgon kväll 

medverkar 

landsarkivets 

Claes Westling 

- - NEJ JA 

14-mar Du har väl inte 

missat att 

Släktforskningens 

Dag infaller 

imorgon lördag? 

- - JA JA 

17-mar Vi måste tyvärr 

meddela att vi för 

tillfället har stora 

problem med våra 

datorer i 

forskarsalen. 

- - JA NEJ 

25-mar Visste du att 

Sveriges första 

- - NEJ NEJ 



 

 123 

folkhögskola för 

kvinnor fanns i 

Motala? 

25-mar [omslagsbild] - - NEJ NEJ 

27-mar Imorgon startar 

kulturveckan i 

Vadstena. 

- - NEJ JA 

03-apr Bese 

Klosterliljorna i 

Munkträdgården 

är populärt nu! 

Östergötland 1900-

1949 

JA NEJ 

04-apr Möte om 

kulturplan 2015-

2017 för Kalmar 

län 

- - JA NEJ 

08-apr Idag firas 

Romadagen - 

Romernas 

nationaldag 

- - JA JA 

22-apr Idag den 22 april 

har Landsarkivet i 

Vadstena 

begränsade 

möjligheter till 

framtagning 

- - JA NEJ 

23-apr Missa inte 

arkivarie Stefan 

Ingessons 

föredrag idag kl 

15 om Karl XII:s 

fältapotek. 

- - JA JA 

28-apr Välkommen till 

slottet på lördag! 

- - JA NEJ 

30-apr Landsarkivet i 

Vadstena önskar 

er alla en skön 

Valborg 

- - JA JA 

05-maj Fullt av folk på 

landsarkivet i 

lördags 

- - JA JA 

07-maj Sista chansen att 

se utställningen 

"Det arkiverade 

barnet"! 

- - JA NEJ 

09-maj Brandlarm på 

slottet kl 11.42. 

- - JA NEJ 

13-maj e-arkiv, e-diarium 

och FGS? 

- - JA JA 
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17-maj Med landsarkivet 

stängt passar vi 

idag på att sudda 

ut spåren efter vår 

utställning om 

barn 

- - JA NEJ 

21-maj Snart bara en 

vecka kvar till ny 

utställning. 

- - NEJ NEJ 

28-maj Det börjar arta 

sig! 

- - JA NEJ 

02-jun I lördags öppnade 

vi vår nya 

utställning 

- - JA JA 

16-jun I dag luktar det 

brandrök på 

Landsarkivet i 

Vadstena. 

- - JA JA 

02-jul Sedan en tid 

tillbaka arbetar 

Landsarkivet i 

Vadstena 

tillsammans med 

andra 

kulturarvsaktörer 

i Östergötland 

- - JA JA 

03-jul Det är alltid 

trevligt när arkiv 

hittar hem. 

- - JA NEJ 

04-jul 60 000 korsstygn 

senare... 

- - NEJ NEJ 

06-aug Trots (eller tack 

vare?) den varma 

sommaren hittar 

både nya och 

gamla besökare 

till vår läsesal och 

utställning. 

- - NEJ NEJ 

15-aug Kalendern säger 

att höstterminen 

närmar sig. 

- - JA JA 

27-aug Om användningen 

av okända arkiv 

- - JA JA 

04-sep Intresserad av att 

forska om 

fastigheter i 

Östergötland? 

- - JA NEJ 

19-sep Favorit i repris! - - NEJ NEJ 
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23-sep I dödboken för Å 

församling 1729 

finns kanske 

världens äldsta 

man 

Östergötland -1799 NEJ NEJ 

26-sep Vi önskar trevlig 

helg med bild och 

text om vår nye 

landsarkivarie. 

- - NEJ NEJ 

02-okt Hänt i dag på 

Riksarkivet - 

Landsarkivet i 

Vadstena 

- - JA NEJ 

06-okt Bästa TV-inslaget 

på länge! Tycker 

vi. 

- - NEJ JA 

09-okt Idag har 

landsarkivets 

utsända besökt 

Landstingsarkivet 

i Linköping 

- - NEJ NEJ 

29-okt Rykande färsk 

från förlaget! 

- - JA NEJ 

07-nov Hög tid för dig att 

lägga upp 

planerna 

- - NEJ JA 

10-nov Några bilder från 

Arkivens Dag i 

Kalmar 

- - JA NEJ 

20-nov Sent om sider... - - NEJ NEJ 

20-nov Apropå vad man 

hittar i 

databaserna... 

- - JA NEJ 

24-nov Sist ut bland 

höstens 

föredragshållare 

- - JA NEJ 

26-nov Förra veckan 

hjälpte vi 

tidningen 

Riksettan att leta 

fram handlingar 

Östergötland 1900-

1949 

JA NEJ 

02-dec Landsarkivets 

representanter på 

Kulturarvsdagen i 

Linköping 

- - JA NEJ 

08-dec Ur S E 

Hernbloms 

receptbok i 

Wahlbergska 

u.u. u.u. JA NEJ 
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släktarkivet. 

09-dec Och idag är det 

dags att lägga 

lutfisken i blöt. 

u.u. u.u. JA NEJ 

18-dec God jul och gott 

nytt år! 

- - JA NEJ 

 

Bilaga 5 – Landsarkivets i Visby inlägg under 2014 
Datum Namn År Kommentarer 

saknas 

Länkar 

vidare 

från 

Facebook 

08-apr Gutniska lekar. 1900-

1949 

NEJ NEJ 

29-apr Nu är våren här i Visby - NEJ NEJ 

05-maj Filmvisning ”Gotländskt 

bondbröllop i Fleringe” 

- JA JA 

06-maj Skanna bilder – vad ska jag tänka 

på? 

- JA JA 

09-maj Visby ringmur 1850-

1899 

NEJ NEJ 

13-maj Torsten Svensson håller föredrag 

om sin forskning om kyrkliga 

föremål 

- JA JA 

16-maj Arkiv från föreningar, företag, 

personer och gårdar är alla viktiga 

delar av vårt kulturarv. 

- NEJ NEJ 

16-maj Förslag till trädgårdsritning med 

lista på fruktträd och bärbuskar 

1900-

1949 

JA NEJ 

23-maj Besökare i glädjetårar - när arkiv 

gör skillnad! 

- NEJ NEJ 

09-jun Bakom kulisserna – guidad tur i 

arkivet 

- JA NEJ 

10-jun Gutagåtor - JA NEJ 

17-jun Filmvisning! - JA NEJ 

11-jul Sommar – sol och bad! u.u. NEJ NEJ 

19-aug Boxberget växer - NEJ NEJ 

20-aug Landsarkivet håller stängt 

torsdagen den 21 augusti 

- JA NEJ 

25-aug Bakom kulisserna – guidad tur i 

arkivet 

- JA NEJ 

01-sep Högsta vinsten - handbroderad duk 

för 40 kronor 

1900-

1949 

JA NEJ 

02-sep Landsarkivet håller stängt tisdagen 

den 2 och onsdagen den 3 

- NEJ NEJ 
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september 

08-sep Höstens program är här! - NEJ JA 

12-sep Kulturarvsdagen på Arkivcentrum 

Gotland 

- JA NEJ 

12-sep Landsarkivet medverkar på 

Försvarsmuseet i Tingstäde under 

Kulturarvsdagen  

- JA NEJ 

14-sep Valdag – öppet hus och 

Kulturarvsdag 

- JA JA 

16-sep Introduktion till släktforskning - JA JA 

22-sep Databaser och digitaliserade arkiv 1900-

1949 

JA JA 

23-sep Filmpremiär - Gotlands 

Motorförening 1957 - speedway 

och bilrally 

- JA NEJ 

25-sep Fullsatt filmpremiär - ”Gotlands 

Motorförening 1957, speedway och 

bilrally” 

- JA NEJ 

25-sep Flykten över Östersjön 1944 1900-

1949 

JA NEJ 

30-sep Extra filmföreställning - Gotlands 

Motorförening 1957 - speedway 

och bilrally. 

- JA NEJ 

01-okt Gotländska mantalslängder 1699-

1701 

- JA NEJ 

03-okt Mantalslängd 1683 för Gotland 

utom Visby stad 

-1799 JA NEJ 

07-okt Nyfiken på arkiv? Välkommen till 

oss och titta in bakom kulisserna! 

- JA NEJ 

09-okt Nära Ingmar Bergman  - JA NEJ 

15-okt Nära Ingmar Bergman - NEJ NEJ 

29-okt Arkiv + skola - JA NEJ 

30-okt Imorgon fredag håller Landsarkivet 

helt stängt 

-1799 JA NEJ 

01-nov Idag har Landsarkivet och 

Regionarkivet deltagit i Gutamålets 

dag 

- JA NEJ 

04-nov Vad hände en höstdag på Gotland 

för 20 år sedan? 

- JA NEJ 

06-nov Orostider i Arkiven – Arkivens dag 

8 november 10.00 – 16.00 

u.u. JA JA 

08-nov Arkivens dag är i full gång. - JA NEJ 

08-nov Arkivens dag och Orostider - JA NEJ 

10-nov Läs om vårt arrangemang på 

Arkivens dag i nättidningen Hela 

Gotland. 

- JA JA 

11-nov Inte bara kyrkoböcker - andra 

källor till släktforskningen 

- NEJ NEJ 

https://www.facebook.com/events/712308522157460/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117
https://www.facebook.com/events/712308522157460/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117
https://www.facebook.com/events/1542271079335191/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117
https://www.facebook.com/events/1542271079335191/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117
https://www.facebook.com/events/1542271079335191/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117
https://www.facebook.com/events/840522842648341/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117
https://www.facebook.com/regionarkivetgotland
https://www.facebook.com/regionarkivetgotland
https://www.facebook.com/regionarkivetgotland
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14-nov 32,3 kilo var den rätta vikten - JA NEJ 

19-nov Tyda gamla handstilar - NEJ NEJ 

24-nov Databaser och digitaliserade arkiv 1900-

1949 

JA NEJ 

25-nov Hus med historia - om 

fastighetsforskning 

u.u. NEJ NEJ 

01-dec När farfar var ung - släktforska på 

1900-talet 

u.u. JA NEJ 

02-dec Gotlands lucia, idag och som 

ljusspridare under 75 år! 

1900-

1949 

NEJ NEJ 

08-dec Född som Therese - dog som 

Andreas 

- JA JA 

08-dec Yrken och struktur på Gotlands 

landsbygd 

u.u. JA NEJ 

10-dec Idag för 70 år sedan flöt en 

flaskpost med två brev iland vid 

Svannäsudd 

1900-

1949 

NEJ NEJ 

10-dec Filmvisning - "Eskelhemsfilmen" - JA NEJ 

18-dec Är julbaket i full gång? u.u. JA NEJ 

19-dec Tomtar, tomtar och tomtarne! 1850-

1899 

JA NEJ 

 

 


