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The New Face of the City Archives
How Outreach Activities Are Experienced by Archive Employees 

Abstract 

In the government's report  Arkiv för alla –nu och i framtiden from 2002, one of the
goals was to increase public understanding and interest of the archives as a source of
information and knowledge. To do this, the report concludes that the archives have to
become more visible and more accessible to the public. 

The aim of  this  master's  thesis  is  to  examine  how the  archive  staffs  in  the  City
Archives  of  Malmö and Stockholm are  experiencing  the  fact  that  the  archives  in
recent years invested heavily in reaching out to a larger audience and attracting new
visitors. I decided to look into and compare their experiences, thoughts, attitudes and
feelings about the increased outreach activities.

It  turned  out  that  there  were  more  differences  between  the  archives  than  I  had
expected. The main difference is that Malmö City Archives has a district library to
run and that the archive has become a general meeting and hang out place. This has
led to disputes between staff and management as a large part of the staff believes that
archivists shouldn’t take care of library visitors and others who do not come there for
the archive specifically. They think there is too much focus on the library and that
more librarians should be recruited who can take care of library visitors.

In Stockholm, however, the focus on outreach activities has inspired many people to
see archive documents, enough that the archive now has two employees running the
information  desk.  The  visitors  in  Stockholm  consist  of  genealogists,  scholars,
researchers  and  people  that  take  part  in  the  program  activities.  Stockholm  City
Archives has not invested in becoming a public venue which is also reflected on the
visitors.

All the informants in Malmö and Stockholm are positive to outreach activities and
they consider  it  important  to  reach  out  to  the  public  and  to  work  in  a  way that
everyone in the community knows what archives are.

By using New institutionalism,  Scandinavian  institutionalism and a organizational
change from a social psychological perspective I have explained the results of this
report. I believe this report can be of use and of interest for other archives that have
intentions in investing in outreach activities. 
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1. Inledning 

Ett arkiv utan publik verksamhet är ju en mängd döda papper och 
handlingar. (Informant 5)

I  november  2015  gjorde  jag  min  verksamhetsförlagda  utbildning  (VFU)  på
stadsarkivet i  Malmö. Stadsarkivet hade då ett år tidigare flyttat till nya lokaler på
Bergsgatan,  och  i  samband  med  flytten  öppnades  ett  stadsdelsbibliotek  i  samma
lokaler. Samtidigt gjordes en satsning på att nå ut till fler av samhällets medborgare
och att synliggöra arkivet för allmänheten. 

När jag skulle välja ämne till mitt examensarbete beslöt jag mig för att försöka skapa
mig en bild av arkivpersonalens upplevelser kring det utåtriktade arbetet. För att göra
studien  mer  komplex  valde  jag  att  inbegripa  även  Stockholms  stadsarkiv  i
undersökningen.

Överallt i dagens samhälle finns det krav på ökad tillgänglighet. Matbutiker har öppet
från tidig morgon till sen kväll, shoppingcenter har öppet årets alla dagar och på vissa
orter finns det meröppna bibliotek där böcker kan lånas efter stängningsdags. När
allmänheten vant sig vid att kunna handla och låna böcker när helst de önskar ökar
även kraven på att myndigheter och institutioner skall vara mer tillgängliga, vilket
även påverkar arkivens verksamhet.

Biblioteken har redan sedan tidigare gått från att vara enbart en institution för utlån av
böcker  till  att  bli  något  slags  kultur-  eller  aktivitetshus,  med  föreläsningar,
författarträffar,  barnaktiviteter,  läsecirklar  och utställningar.  Arkiven jag undersökt
kan numera liknas vid kulturhus i den mening att de har pedagogisk verksamhet samt
anordnar föreläsningar och utställningar. Den filial till stadsbiblioteket som Malmö
stadsarkiv fick i samband med flytten förstärker än mer rollen som kulturhus inom
ABM-sektorn, det vill säga inom arkiv, bibliotek och museer.

Arkiven befinner sig sedan flera år tillbaka i en stor förändringprocess. Exempelvis
har det digitaliserade samhället  inneburit  att  arkivarierna idag alltmer arbetar  med
digital information. Den digitala informationen som skapas i vårt samhälle måste på
något  sätt  sparas,  vilket  innebär  att  användningen  av  allmänna  arkivschemat  från
1903 nu överges till förmån för den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Detta
nya  sätt  att  spara  information  innebär  att  statliga  och  kommunala  myndigheter
numera på ett strukturerat sätt skall beskriva myndighetens verksamhet i processer
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samt att en beskrivning av vilken information som uppstår i de olika processerna och
hur informationen förvaras skall göras (Riksarkivet 2013a).

Förutom den digitala frammarschen har offentliga arkiv idag även ett krav på sig att
bli mer synliga i samhället  och att arkiven skall bli en naturlig del i allmänhetens
vardag (SOU 2002:78). Detta innebär ytterligare en förändring för arkivarierna. Jag
kommer i min undersökning att bortse från den digitala förändringsprocessen för att
istället koncentrera mig på den utåtriktade verksamheten och på arkivariernas vardag
i det publika rummet.

Bakgrund 
Uppfattningen om vad arkiv är har förändrats genom århundrandena. Från medeltiden
fram till 1800-talet sågs arkiven främst ur ett juridiskt perspektiv, som ett skydd för
att  värna om äganderätt  av egendom.  De få  arkivalierna  som fanns bestod till  en
början av lertavlor,  pergament och papyrus,  och först senare av pappersdokument.
Under  senare  delen  av  1800-talet  och  in  på  1900-talet  ökade  dokumentationen  i
samhället kraftigt i takt med att byråkratin utvecklades och administrationen ökade
(Gränström 2002,  s.  99). Claes  Gränström (2002)  talar  om fyra  faktorer  som är
avgörande för förändringarna i arkiven: den tekniska utvecklingen, den demokratiska
processen, internationalisering och samhällets förändring (Gränström 2002, ss. 100–
102). De faktorer som berör temat i min uppsats är den demokratiska processen samt
samhällsförändringarna. 

Tidigare  generationers  samhällen  var  stabila  med  få  förändringar,  medan  dagens
samhälle förändras i en rasande fart och gamla strukturer snabbt ger vika. Detta har
även påverkat arkiven i många avseenden, inte minst på grund av medborgarnas krav
på ökad service, och den förändrade attityden att offentliga myndigheter skall vara
mer  tillgängliga  för  allmänheten  (Gränström  2002,  s.  102).  Det  ökade  kravet
resulterade  i  att  Sverige  i  slutet  av  1990-talet  införde  den  så  kallade  24-
timmarsmyndigheten som på elektronisk väg förbättrar tillgången till myndigheternas
tjänster  (Finansdepartementet  1998;  Gränström  2002,  s.  102;  Ploom  &  Månsson
2003, s. 89; SOU 2002:78, s. 41).

Enligt  Eva  Sjögren  Zipsane,  författare  till  artikeln  Arkivens  publikarbete  –  från
periferi  till  centrum (2013), har  nordiska  arkivarier  hämtat  inspiration  från
nationalarkiven i Kanada och Australien, som redan i början av 1990-talet flyttade
fokus från vård och bevarande till utåtriktat arbete. Zipsane (2013) menar att de flesta
nordiska arkiv idag strävar mot att vara ”intressanta och användbara platser för en
bred  allmänhet”  och  att  ”aktivt  publikarbete  har  blivit  en  del  av  vardagen  och
kärnverksamheten”. Enligt Zipsane är detta är en utveckling som påbörjats först på
senare år (2013, ss. 167–169).  

Hur  ser  arkivens  relation  med  omvärlden  ut  och  hur  förmedlar  arkiven  sina
samlingar?  Detta  diskuterar  Bente  Jensen  och  Charlotte  S.H  Jensen  i  artikeln
Arkivformedling: Mål, begreber og metode. Författarna frågar sig om arkiven även i
fortsättningen  skall  inneha  rollen  som ABM-familjens  Askunge,  det  vill  säga  att
arkiven är ”fulla av kunskap, med oändliga mängder information,  men gömda för
resten av Kungariket” (Jensen & Jensen 2006, s. 21). Traditionellt vänder sig arkiven
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till dem som själva hittar dit och vet hur de skall användas, exempelvis forskare och
släktforskare, men författarna menar att tiderna förändras, inte enbart i Norden utan
även i  resten  av  Europa  och  i  USA.  Med detta  ställs  nya  samhälleliga  krav  och
förväntningar på arkiven att sätta tillgängligheten i fokus och användaren i centrum.
Detta innebär bland annat att arkiven skall försöka nå de grupper i samhället som inte
vet hur arkiven skall användas, eller som ens vet vad arkiv är (Jensen & Jensen 2006,
s. 22). 

Karin  Åström  Iko  (2003)  är  i  artikeln  I  allmänhetens  tjänst?  Arkivverket,
tillgängliggörandet och brukarna inne på samma spår som ovan nämnda Jensen och
Jensen (2006), det vill säga att arkiven för den stora allmänheten är okända trots att
stora delar av vår kunskap härstammar ur arkivens oändliga samlingar (Åström Iko
2003, s. 18). När en användare är i behov av information ur arkiven krävs någonting i
gengäld  och  eventuellt  också  att  användaren  rent  fysiskt  måste  bege  sig  till  en
arkivinstitution.  I  jämförelse  med  museer  och  bibliotek  krävs  det  alltså  något  av
arkivanvändaren  och  de  flesta  besökare  behöver  mycket  vägledning  (Åström Iko
2003,  s.  20).  Liksom  Jensen  och  Jensen  (2006)  nämner  Åström  Iko  att
arkivanvändarna tidigare till  stor del var personer ur den akademiska världen med
kunskaper  om  arkiv.  De  nya  samhällsgrupper  som  idag  kommer  i  kontakt  med
arkiven har inte samma förutsättningar  och därför kan inte samma krav ställas på
deras  förkunskaper.  Ett  av  arkivinstitutionernas  uppdrag  är  att  underlätta  för  nya
arkivanvändare att använda sig av arkiven, samt att nå ut till nya målgrupper (2003, s.
19).

Åström Iko (2003) redogör  för  fyra  ofta  förekommande  begrepp då  det  talas  om
arkivens  utåtriktade  verksamhet,  närmare  bestämt tillhandahålla,  synliggöra,
levandegöra  och tillgängliggöra  (2003,  ss.  22–23). Innebörden  av  uttrycken  bör
enligt Åström Iko enkelt förklarat vara:

 Att tillhandahålla innebär att  arkiven lämnar ut allmänna handlingar enligt
tryckfrihetsförordningen. 

 Att synliggöra  innebär  att  man  genom  aktiviteter  marknadsför  arkiven,
exempelvis genom Arkivens dag eller släktforskardagar. 

 Att levandegöra arkivmaterial innebär att man genom föreläsningar, visningar
och utställningar lyfter fram material ur samlingarna. 

 Att tillgängliggöra innebär bland annat att man ordnar, förtecknar, vårdar och
förvarar arkivhandlingarna på sätt som gör dem tillgängliga för användarna.
Detta  begrepp  innefattar  även  att  underlätta  för  användarna  att  ta  del  av
arkivhandlingarna.

Redan år 2003 kunde Lennart Ploom och Olle Månsson i sin artikel Arkiv angår alla
konstatera att ”några av arkivets centrala uppgifter under kommande år är att nå ut
och förklara vad arkiv är” (2003, s. 89). Författarna hade vid tillfället gått igenom
årgångarna 1990–2003 av tidskriften  Arkiv, samhälle och forskning och noterat att
frågan  om  arkivets  möte  med  användarna  gång  på  gång  ventilerats.  Ploom  och
Månsson menar att arkivarier dagligen försöker förklara för besökare hur de skall gå
tillväga för att hitta vad de söker, och artikelförfattarna menar att detta bör ske på
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”brukarnas  och  arkivens  villkor”  (Ploom  &  Månsson  2003,  s.  90).  Här  stöter
arkivarierna,  enligt  Ploom och Månsson, ofta på två problem; dels med befintliga
arkivbesökare,  dels  med  potentiella  användare.  Den  förstnämnda  gruppen  har
kunskap om vad arkiv är men inte vad de innehåller eller hur man går tillväga för att
hitta i dem. De potentiella användarna vet däremot vare sig vad arkiv är, var de ligger
eller  vad  de  skall  använda  dem  till.  Detta  är  så  klart  en  förenklad  bild  av
problematiken, men det kan ändå konstateras att arkiven måste bli bättre på att synas
och på att nå ut till användarna. Författarna ställer sig frågan hur arkiven skall nå en
vidgad  publik.  De  föreslår  att  en  variant  skulle  kunna  vara  att  skapa  så  kallade
arkivaliemuseer för att lyfta fram arkiven som kulturarvsinstitutioner och arkivalierna
som bärare  av  information  från  en  svunnen tid.  En  annan variant  är  uppsökande
verksamhet mot skolorna (Ploom & Månsson 2003, ss. 90–91), vilket troligtvis  är
vanligare idag än vid artikelns tillkomst. 

Arkiven ur ett demokratiskt perspektiv

Den betydelse  arkiven har  för  att  vi  skall  kunna förstå  vårt  samhälle  och  
historia  understryker  vikten  av  att  våra  arkiv  är  tillgängliga.  Detta  är  
angeläget  inte  minst  från  demokratiska  utgångspunkter.  Det  är  därför 
viktigt  att  Riksarkivet  och  landsarkiven  förstärker  arbetet  med  att  
tillgängliggöra arkivmaterial för olika grupper. 

Citatet  ovan är hämtat ur regeringens proposition (2004/05:124, s. 1) där arkivens
betydelse i samhället  och för landets medborgare belyses ur såväl demokrati-  som
forsknings-  och  kulturarvssynpunkt  (Utbildnings-  och  kulturdepartementet  2005,
Prop. 2004/05:124, s. 6).

I  Sverige  har  var  och  en  av  oss  enligt  Offentlighetsprincipen  (Offentlighets-  och
sekretesslagen SFS 2009:400) rätt att ta del av allmänna handlingar, såvida dessa inte
är  sekretessbelagda  (Riksarkivet  2014).  Detta regleras  i  Tryckfrihetsförordningen
(1949:105),  och allmänheten  har  alltså  möjligheten  att få  insyn  i  och tillgång till
information  om  statens  och  kommunernas  verksamhet  (Regeringskansliet  2014).
Rätten att  ta del av myndigheters arkivmaterial  skapar förutsättning för insyn och
ökad delaktighet i det demokratiska systemet och är en garanti för vår rättssäkerhet
(Justitiedepartementet  2013).  Men  som  Karin  Åström  Iko  skriver  i  sin  artikel,
förutsätter  detta  att  ”medborgarna  är  aktiva  och använder  arkiven”  (2003,  s.  26).
Kulturarvs- och demokratiperspektivet ger oss alltså ytterligare två skäl till att arkiven
skall arbeta för att nå en större publik (SOU 2002:78, ss. 57, 164).

Medborgarnas rätt  att  ta  del  av allmänna handlingar  är  viktig  ur  ett  demokratiskt
perspektiv, och arkiven besitter således en viktig roll när det gäller att tillhandahålla
och  tillgängliggöra  handlingarna.  Peter  Almerud,  medförfattare  och  redaktör  för
skriften Kunskapens källor – om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer (2000)
menar att inte bara arkiven, utan även biblioteken, har en central betydelse när det
gäller  att  tillgängliggöra  information  för  människor  som  skall  ta  del  av  sina
demokratiska  rättigheter  (2000,  s.  25).  Enligt  Jensen  och  Jensen  (2006)  gör  det
demokratiska perspektivet det angeläget att nå ut till en bredare grupp i samhället, och
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ett sätt att nå ut till allmänheten kan vara att levandegöra samlingarna för dem som
inte vet att de behöver arkiven (Jensen & Jensen 2006, s. 27). 

Enligt  svensk  Arkivlag  (1990:782  §3)  är  myndigheternas  arkiv  en  del  av  det
nationella kulturarvet. Lagstiftningen säger att ”myndigheternas arkiv skall bevaras,
hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information förrättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens  behov.” (1990:782, §3) 

Det torde med andra ord vara detta  som är arkivens kärnverksamhet  och det de i
första hand skall fokusera på.

Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78)
I december år 2000 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift
att se över vissa arkivfrågor. Detta resulterade i ett betänkande från Statens offentliga
utredning:  Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78). Ett viktigt syfte med
denna utredning var bland annat att komma fram till åtgärder som skall underlätta för
nya  grupper  att  använda  arkiven  och som förbättrar  arkivens  tillgänglighet  (SOU
2002:78, s. 19).

Ett av målen i utredningen är att öka allmänhetens förståelse och intresse för arkiven
som källa för information och kunskap (SOU 2002:78, s. 39). Genom att underlätta
för nya grupper såsom barn och ungdomar, personer med funktionshinder samt för
personer med annan kulturell  bakgrund än den svenska, skall fler kunna ta del av
arkivens  utbud.  Grundskolans  och  gymnasieskolans  elever  är  tillsammans  med
daglediga personer de viktigaste målgrupperna för det utåtriktade arbetet. För att klara
av  dessa  pedagogiska  insatser  kom  utredarna  fram  till  att  en  arkivpedagog  bör
anställas  i  varje  landstingsdistrikt  (SOU  2002:78,  ss.  161,  163,  171).  En  av
slutsatserna i utredningen blev att arkivinstitutionerna behöver bli mer synliga och
tillgängliga  för  allmänheten.  För  att  öka  arkivens  tillgängligheten  kan  den  nya
tekniken  utnyttjas,  och  genom  att  arbeta  med  utställningar  och  utåtriktade
arrangemang  kan  händelser  med  utgångspunkt  från  arkivmaterialet  lyftas  fram. I
rapporten tas även upp att  ett samarbete med bibliotek och museer ytterligare kan
stärka  den  publika  arkivverksamheten. För  att  uppnå  ökad  tillgänglighet  skall
arkivinstitutionerna vara mötesplatser för en bred allmänhet (SOU 2002:78, ss. 163,
166). 

Betänkandet  belyser  även  arkivens  stora  betydelse  ur  ett  kulturarvs-  och
demokratiperspektiv.  Genom att ta del av den kunskap som finns bevarad i arkiven
kan vi förstå människors levnadsvillkor genom tiderna, och den kan även hjälpa oss
att förstå den utveckling som sker i vårt samhälle idag. Får vi inte insikt och kunskap
om samhället  och dess utveckling riskerar  vi  att  hamna utanför den demokratiska
processen (SOU 2002:78, s. 164). 
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Syfte och frågeställningar 
Stockholms och Malmö stadsarkiv har under senare år valt att arbeta mera utåtriktat
och att aktivt arbeta med att locka nya besökare och användare till arkiven. De har
gjort  liknande  och  jämförbara  förändringar  och  för  att  få  ett  bredare  resultat  är
undersökningen förlagd till båda dessa arkiv.

Syftet med uppsatsen är att få en bild av  hur arkivpersonalen upplever att det nya
publika uppdraget och den utåtriktade verksamheten förändrat deras yrkesvardag, och
på vilket sätt deras yrkesroll har påverkats. 

Generellt sett har arkiven i Sverige levt en undanskymd tillvaro, men på grund av nya
politiska krav har många av dem på senare år börjat öppna upp för nya användare och
arbetar numera aktivt för att få allmänheten intresserad av arkivens innehåll. Att få
kunskap om hur personalen ställer sig till dessa förändringsprocesser är viktigt för de
personer i ledande position som tar beslut om arkivens utveckling.  Uppsatsen kan
därför få relevans för arkiv som står inför liknande förändringar som de arkiven i min
undersökning genomgått.
 

Forskningsfrågorna jag kommer att utgå ifrån är följande: 

 Hur tänker de arkivanställda kring den mer publika arbetsplatsen, och vilka är
deras upplevelser av den nya arbetsmiljön? 

 Hur förhåller sig de arkivanställda till sin förändrade yrkesroll, och på vilka 
sätt påverkar den utåtriktade verksamheten det dagliga arbetet?

Att informanternas arbetsplatser förändrats står klart då de publika aktiviteterna och
andra förändringar lockar många fler besökare till  arkiven än tidigare. I den första
frågeställningen är målet att komma åt informanternas tankar kring, och upplevelser
av, att arbeta på en arbetsplats där det plötsligt rör sig mycket mer människor.

Politikernas krav på att arbeta utåtriktat och att locka nya besökare och användare till
arkiven har lett till att informanterna tvingas tänka i nya banor och att de fått nya
arbetsuppgifter. Yrkesrollen har med andra ord förändrats. Den andra frågeställningen
syftar till att ta reda på hur informanterna förhåller sig till denna förändring och hur,
eller om, detta på något sätt har fått någon påverkan på deras andra arbetsuppgifter.

Presentation av stadsarkiven
För  att  läsaren  skall  få  en  bild  av  de  två  stadsarkiv  som  medverkar  i  min
undersökning  kommer  här  nedan  en  presentation  av  arkiven,  samt  en
miljöbeskrivning av de publika rummen utifrån de observationer jag gjorde vid mina
besök. 
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Malmö stadsarkiv 
Arkivet är på uppdrag av Riksarkivet även landsarkiv för Malmö stad (Riksarkivet
2013b).  Hösten  2014  flyttade  stadsarkivet  in  i  den  numera  nerlagda  tidningen
Arbetets gamla lokaler på Bergsgatan i det folkrika stadsdelen Möllevången i centrala
Malmö. Malmö stadsarkiv har ca 25 anställda och är en del av Kulturförvaltningen i
Malmö stad (Malmö stads hemsida 2016).

Besökaren som kommer in i Malmö stadsarkivs entré möts på vänster sida av en filial
till Malmö stadsbibliotek. Biblioteket som innehåller barnböcker, filmlitteratur, DVD,
seriealbum, historiska böcker och populära bästsäljare är ett så kallat publikt bibliotek
till vilket man kan beställa böcker från Malmö stadsbibliotek. I biblioteksdelen finns
en dryckesautomat, en tidsskriftshörna, några sittplatser och ett antal datorer som är
fria att användas av vem som helst och till vad som helst. I lokalen finns gratis wifi
och även tillgång till kopiator och skivare.

Till höger om ingången finns en utställning som ändras 1–2 gånger per år (Informant
4). Syftet med utställningen är att lyfta fram material ur samlingarna för att locka nya
målgrupper till arkivet. Vid utställningen finns även en läsesal. Längre in i lokalen
finns en rund informationsdisk och skåp där besökarna kan låsa in sina tillhörigheter.

Bredvid informationsdisken finns arkivshopen som består av ett  antal  montrar och
podier på vilka de saker som finns till  försäljning exponeras. Här säljs exempelvis
böcker, kortlekar med Malmömotiv, brickor, godis av gammeldags karaktär, DVD-
filmer ur serien Min hjärtas Malmö samt gamla Malmökartor. Här finns dessutom en
forskarsal med datorer. Längre in i entréplan finns salar i varierande storlekar som
används för pedagogisk verksamhet och föreläsningar. Väggarna i denna avdelning
används ofta för mindre utställningar av teckningar, serier och foton.

Stadsarkivet  har  förutom  utlåningsbiblioteket  även  ett  forsknings-  och
referensbibliotek  vars  böcker  och  tidsskrifter  plockas  fram  vid  förfrågan.  Denna
samling  innehåller  circa  13  000  titlar  som  är  sökbara  i  Malmö  stadsbiblioteks
biblioteketskatalog Malin.

Den  utåtriktade  verksamheten  i  Malmö  är  väletablerad  och  det  finns  olika
programpunkter  både  dagtid  och  kvällstid.  Informant  5  berättade  att  förutom  de
föreläsningar som anordnas görs även visningar av magasinen ungefär två gånger i
veckan.  Arkivets  två  arkivpedagoger  arbetar  aktivt  med  att  ta  fram  pedagogiskt
material till alla de skolklasser som kommer på besök. Informant 5 berättade att det
även  finns  arkivpersonal  som vid  förfrågan  besöker  exempelvis  arbetsplatser  och
bibliotek och  håller föredrag om Malmös historia eller om annat med anknytning till
arkivets samlingar. 

Stockholms stadsarkiv 
Arkivet sorterar under kulturnämnden i Stockholm och är, förutom att vara stadsarkiv
för Stockholms stad och för Stockholms län, på uppdrag av Riksarkivet dessutom
statligt landsarkiv för Stockholms län, och är en av de största arkivinstitutionerna i
Sverige (Stockholms stadsarkiv 2016b).
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Sedan 2012 finns ett  uppdrag från Stockholms stad att  stadsarkivet skall  förstärka
karaktären av en publik institution. En av anledningarna till satsningen på den publika
verksamheten är att den chef som tillträdde posten som stadsarkivarie år 2010 ville
fördubbla  besöksantalet.  Detta  ansågs  av  personalen  vara  en  omöjlighet,  men  det
visade sig att satsningen snabbt gav resultat. Den nya chefen såg till att det publika
arbetet  med  utökad  programverksamhet  påbörjades  och  samtidigt  anställdes  en
arkivpedagog med uppdrag att specifikt arbeta mot skolor. År 2015 hade Stockholms
stadsarkiv 41 000 besökare vilket är en ökning med nästan 34 procent jämfört med
2014 (Allt fler upptäcker stadsarkivet 2016).

Stockholms  stadsarkiv  ligger  på  Kungsklippan  6  i  centrala  Stockholm,  nära  T–
Centralen  och  ett  stenkast  från  tunnelbanestationen  Rådhuset.  Byggnaden  som är
insprängd  i  berget  ritades  av  arkitekten  Gunnar  Asplund  och  invigdes  1943
(Stockholms stadsarkiv 2016a).

Stadsarkivet har cirka 80 anställda och påbörjade sommaren 2015 en ombyggnad i det
publika  utrymmet  för  att  kunna ta  emot  fler  besökare.  Ombyggnaden  blev  klar  i
september 2015 och huserar numera en föreläsningssal med 130 sittplatser. Arkivet
har ett stort forskningsbibliotek med 130 000 titlar, som bland annat innehåller den
största Stockholmiana-samling som finns. I läsesalen, där man inte får medtaga stora
väskor eller ytterplagg, och där vita vantar används vid läsning av arkivhandlingar,
finns ett antal skrivplatser samt några datorer. I kapprummet  kan besökarna hänga av
sina kläder och låsa in sina tillhörigheter. Till höger om informationsdisken finns 16
datorer.  I  direkt  anslutning  till  entrén  finns  en  utställning  där  man  använt  sig  av
material  från  arkiven.  Utställningen  är  pedagogisk  utformad  med  pekskärmar  och
hörlurar och ändras ca en gång per år. Vid informationsdisken finns några hyllor med
ett antal boktitlar till försäljning. Även tygväskor med stadsarkivets emblem finns till
försäljning. 

Vid mitt besök kunde jag konstatera att det kom en kontinuerlig ström av människor
till  informationsdisken.  Eftersom  det  dagligen  inkommer  många  förfrågningar
dubbelbemannas informationsdisken sedan ett år tillbaka under de timmar då trycket
är  som högst.  På  grund  av  de  många  framtagningarna  har  så  kallade  framtagare
anställts, som endast arbetar med att hämta arkivhandlingar från magasinen. Vid mitt
besök  var  alla  de  16  datorerna  vid  informationsdisken  och  många  av  borden  i
läsesalen  upptagna.  Större  delen  av  besökarna  var  gissningsvis  över  50  år,  och
majoriteten var pensionärer.  Taket  i  lokalen är högt och ena väggen består  av en
klippvägg, vilket gör att det ekar och att ljudnivån blir ganska hög. Under den stund
jag gjorde observationer kom det en strid ström av besökare till informationsdisken,
och vid flera tillfällen bildades kö. 

Den  publika  verksamheten  består  bland  annat  av  onsdagsföreläsningar  och  de
visningar  av  magasinen  som  görs  två  gånger  per  vecka.  Skolklasser  och
pensionärsgrupper kan bokas in och på måndagar finns en programpunkt på ca 30
minuter  som  kallas  Stadsarkiv  för  nybörjare.  Vid  dessa  tillfällen  introduceras
besökarna i vad de behöver veta vid sitt första besök vid arkivet och besökarna ges
möjlighet att ställa frågor. Personalen i Stockholm stad har möjlighet att få besök av
en av stadsarkivets historiker och på så vis få kompetensutveckling i stadens historia.
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På torsdagskvällar  har  besökare  intresserade  av  släktforskning möjlighet  att  ställa
frågor och få hjälp av släktforskarföreningen (Informant 2 och 3). 
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2. Tidigare forskning  

Jag  har  inte  kunnat  hitta  relevant  litteratur  eller  tidigare  forskning  som  direkt
behandlar de arkivanställdas upplevelser av den utåtriktade verksamheten. Det finns
dock  en  del  artiklar  och  uppsatser  där  arkivens  samt  arkivariernas  yrkesroll  i
förändring diskuteras. Några av dessa kommer jag att redogöra för här nedan. Utöver
dessa kommer jag dessutom att ta Terry Cooks artikel  Evidence, Memory, Identity,
and Community: Four Shifting Archival Paradigms  från 2013 i beaktande, där han
genom fyra paradigm beskriver arkivarieyrkets förändring över tid.

Arkivariens yrkesroll i förändring
Att arkivariens yrkesroll  är  i ständig förändring är ingen nyhet,  och är något som
ständigt diskuteras i arkivkretsar. Den tekniska utvecklingen, samhällets krav på ökad
tillgänglighet och införandet av verksamhetsbaserad arkivredovisning är några av de
faktorer som påverkar arkivariernas yrkesroll. 

I  min  undersökning  intervjuade  jag  ett  antal  arkivanställda  och  ställde  frågor
angående deras åsikter och tankar kring den utåtriktade verksamheten. Ganska snart
visade det sig att flertalet informanter vid Malmö stadsarkiv hade starka åsikter kring
införandet av stadsbibliotekets filial.

Liknande åsikter hittade jag i en artikel av Mary Manning och Judy Silva (2012) om
arkivarier med biblioteksansvar vid amerikanska högskolor och universitet, så kallade
dual archivist/librarians. Artikeln har flera beröringspunkter med min undersökning.
En skillnad i min undersökning jämfört med studien i artikeln är att det vid Malmö
stadsarkiv finns en anställd bibliotekarie som har ansvar för biblioteket, men att övrig
personal, det vill säga arkivarier och arkivassistenter, vid arbetet i inormationsdisken
har  i  uppgift  att  ta  hand  om  biblioteksbesökarna.  Jag  anser  ändå  artikeln  vara
intressant för min undersökning. 

Artikelförfattarna utgår från resultatet av studien Defining the Role of Contemporary
Archivists at American Colleges and Universities (2009), i vilken arkivarier anställda
vid amerikanska högskolor och universitet  medverkade.  Syftet  med studien var att
undersöka hur universitetens och högskolornas arkivsamlingar administreras och tas
omhand,  samt  att  undersöka vilka  roller  arkivarierna  vid dessa  lärosäten  har.  Vid
analysen visade det sig att 51 procent av informanterna var arkivarier som uppgett att
de  förutom  ansvar  för  arkiven  även  hade  ansvar  för  biblioteken,  varför  dessa
informanter  kom  att  hamna  i  studiens  fokus.  Studien  beskriver  de  fördelar  och
utmaningar som är förknippade med det dubbla ansvaret och jämför med svaren från
arkivarierna med enbart arkivansvar (Manning & Silva 2012, ss. 164-167). I studiens
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kvantitativa del jämförs de båda gruppernas ansvarsområden medan informanterna i
den kvalitativa delen av studien får svara på frågor rörande deras uppfattningar om
fördelar  och  utmaningar  de  med  dubbelt  ansvar  ställs  inför.  Informanterna  var
anonyma  och  gavs  vid  flertalet  tillfällen  möjligheten  att  ge  egna  kommentarer
(Manning & Silva 2012, ss. 167-168).

Undersökningen som gjordes via e-mail bygger på svar från ca 300 arkivarier och
bestod av ett antal frågor av mer allmän karaktär, som följdes av frågor angående
arkivansvar samt ansvar utanför arkivområdet.  Resultatet  visar att  arkivarierna vid
universiteten  och högskolorna  i  USA har  många  olika  arbetsuppgifter.  Av de  51
procent  av arkivarierna  som sade sig ha biblioteksansvar  har  78 procent av dessa
dessutom  ansvarsområden  som  ligger  utanför  arkiven.  Arkivarierna  med  dubbelt
arkiv-  och  biblioteksansvar  visade  sig  alltså  vara  de  med  störst  variation  av
arbetsuppgifter,  vilket  enligt  artikelförfattarna  inte  nödvändigtvis  per  automatik
innebär mer arbete (Manning & Silva 2012, s. 168). Detta påstående ställer jag mig
frågande  till  eftersom  det  senare  i  analysen  framkommer  att  65  procent  av
informanterna  med  dubbelt  arkiv-  och  biblioteksansvar  påstod  att  den  största
utmaningen de ställs inför är att tiden inte räcker till. Av informanterna med dubbelt
ansvar anser 42 procent att de biblioteksrelaterade arbetsuppgifterna tar för mycket
tid från de arkivrelaterade arbetsuppgifterna, och 18 procent menar att arbetsbördan
med dubbelt ansvar blir för hög (Manning & Silva 2012, s. 171). 

Avslutningsvis  kan jag konstatera  att  svaren i  den amerikanska  studien,  angående
arkivariernas utmaningar med att arbeta med biblioteket, är mycket lika de svar jag
fick av informanterna i min undersökning. 

Införandet av verksamhetsbaserad arkivredovisning kan innebära en stor förändring
för berörda arkivariers syn på den egna yrkesrollen.  I masteruppsatsen  Yrkesroll  i
förändring. En studie av ett antal statsanställda arkivariers upplevelser av införandet
av  en  verksamhetsbaserad  arkivredovisning  undersöker  Ida  Grönroos  (2012) hur
arkivarierna  upplever  att  övergången  till  verksamhetsbaserad  arkivredovisning
påverkar  deras  uppfattning  om den  egna  yrkesrollen.  Grönroos  undersöker  bland
annat om arkiveriernas roller påverkas och hur arkiveriernas nya arbetsuppgifter tas
emot  på  arbetsplatserna  och  hur  de  anser  att  kommunikationen  fungerar  inom
organisationen (Grönroos 2012, ss. 9–10). Som  metod användes grundad teori och
tillsammans  med  teorier  kring  meningsskapande,  och  med  hjälp  av
organisationssociologiska  och  socialpsykologiska  förklaringsmodeller  analyserade
och tolkade Grönroos materialet. En av undersökningens slutsatser blev att bristen på
kommunikation  på  arbetsplatsen  har  en  negativ  påverkan  på  arkivariernas
professionella  välbefinnande  men  att  kommmunikation  utanför  arbetsplatsen,
exempelvis  genom  arkivnätverk,  kan  väga  upp  de  negativa  effekterna  (Grönroos
2012, ss. 55, 57). Det framkom även att den viktigaste faktorn för hur arkivarierna
fann  sig  tillrätta  med  den  nya  situationen  påverkades  av  om  arbetsgivarens  och
medarbetarnas bild av arkivariens roll inom organisationen stämde överrens med den
egna bilden på yrkesrollen.  Arbetsgivarens oförståelse för vad arkivariernas arbete
går ut på och vilken deras yrkesroll är medverkade till att problematiska situationer
uppstod (Grönroos 2012, ss. 57–58). Det finns alltså ett samband mellan vilken makt,
professionell status och roll arkivarien har på arbetsplatsen samt synen på den egna
yrkesrollen.  Arbetsgivarens  och  medarbetarnas  förståelse  för  införandet  av  den
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verksamhetsbaserade arkivredovisningen, samt kommunikationen kring denna, är en
bidragande faktor till  om arkivariens  yrkesroll  känns meningsfull  och utvecklande
(Grönroos 2012, ss. 59, 61).

Cooks fyra paradigm
Den kanadensiske arkivteoretikern  Terry Cook argumenterar  i  Evidence,  Memory,
Identity,  and  Community:  Four  Shifting  Archival  Paradigms  (2013) för  den
förändring  arkivfältet  genomgått  sedan  slutet  av  1800-talet,  och  menar  att  den
traditionella  synen  på  arkivariernas  yrkesroll  kan  ifrågasättas.  I  artikeln  beskriver
Cook  de  perspektiv  som de  senaste  150  åren  har  präglat  synen  på  arkivariernas
yrkesroll. Han menar att arkivariens roll transformerats från att ha varit passiv till att
bli en aktiv värderingsman. Enligt Cook befinner vi oss nu i det fjärde paradigmet. 

Det första paradigmet bevis (evidence) uppkom efter franska revolutionen då arkiven
kom att bli offentliga institutioner och tillgängliga för medborgarna, eller åtminstone
för samhällets övre skikt. Arkivariens uppgift blev att vara väktare över de statliga
myndigheternas  juridiska  bevis.  Principerna  om  originalhandlingarnas  proveniens
utvecklades i Tyskland och Frankrike under denna period, då det tidigare sättet att
hantera  handlingarna  frångicks  för  att  istället  bevara  handlingarnas  ursprungliga
ordning.  Syftet  med  detta  var  att  handlingarna  skulle  behålla  den  ursprungliga
kontexten  för  att  deras  egenskaper  som bevis  inte  skulle  befläckas.  Arkivarierna
skulle  under  denna period vara opartiska och objektiva och fick inte  lägga någon
värdering  i  vilka  handlingar  som  skulle  bevaras,  vilket  innebar  att  antalet
arkivhandlingar kraftigt ökade. Bevis är nyckelbegreppet i det första paradigmet och
var dominerande i arkivvärlden fram till 1930-talet (Cook 2013, ss. 106–107).

Mellan  1930-  och 1970-talet  dominerade  det  andra  paradigmet:  minne (memory).
Under dessa årtionden ökade antalet arkivhandlingar explosionsartat vilket medförde
att arkiven tvingades bortse från det första paradigmet. Arkivarien fick en annan roll
och skulle nu bedöma och värdera vilka handlingar som skulle tas tillvara, även ur ett
historieforskningsperspektiv.  Under  denna period  förändrades  intresset  för  historia
och  man  intresserade  sig  som tidigare  inte  enbart  för  berömda  och inflytelserika
människor, utan även för vanliga medborgares liv och leverne. Eftersom arkivarien
nu skulle bestämma arkivens innehåll var arkivrollen således inte längre objektiv och
neutral.  Under  detta  paradigm med  fokus  på  minnen  ändrade  arkivinstitutionerna
karaktär  då  de  började  ta  emot  privata  arkiv  och  även  inkluderade  fotografier,
ljudupptagningar,  kartor,  ritningar  och  film  till  samlingarna.  Cook  menar  att  de
historiskt utbildade arkivarierna subjektivt skapade kulturella minnen snarare än att
bevaka juridiska bevis (Cook 2013, ss. 107–109).

I det tredje paradigmet, identitet (identity), från 70-talet och 30 år framåt, menar Cook
att arkivarieyrket genom satsningen på akademiska utbildningar inom arkivvetenskap
gett  arkivarierna  en  egen  identitet  som  expert  inom  sitt  område.  Under  denna
tidsperiod blir arkiven en samhällsresurs och man insåg att det inte enbart finns en
sanning utan flera, vilket ledde till att arkivhandlingar som speglade hela samhället
började bevaras. Fokus i värderingen av vad som skulle bevaras flyttades alltså från
staten till medborgarna. Arkiven gick således från att ha varit en kulturarvsresurs för
den akademiska eliten till  att bli en samhällsgrund för identitet och rättvisa (Cook
2013, ss. 109–113).
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I det fjärde och sista paradigmet gemenskap (community), som vi enligt Cook just nu
befinner  oss i,  påverkas arkiven och arkivvetenskapen av samhällets  förändringar.
Internet  har  här  en  central  roll  då  detta  lett  till  förändrade  kommunikations-
möjligheter.  Numera  har  alla  och  envar  möjligheten  att  vara  sin  egen  författare,
utgivare, filmare och artist, och alla kan ha ett eget arkiv på nätet. Medborgare med
samma intressen kan gå samman och mötas online i olika forum och organisationer.
Arkivarierna har här möjlighet att samla ihop dessa mänskliga tidsdokument genom
att blanda ihop tidigare fokus på bevis, minnen och identitet till ett mer holistiskt och
pulserande  arkiv.  Men det  finns  röster  i  arkivvärlden  som menar  att  arkivarierna
istället skall ge upp sin roll som expert med makt och kontroll, för att istället dela
med sig av sina kunskaper till dessa grupper online (Cook 2013, ss. 113–116).

Arkivens möte med nya målgrupper
Politikernas  krav  på  att  arkiven  skall  nå  ut  till  nya  målgrupper  och  locka  nya
användare innebär att arkiven måste tänka i nya banor och skaffa kunskap om hur de
genom de utåtriktade åtgärderna skall gå tillväga för att nå ut.

Funderingar kring arkivens utåtriktade verksamhet och vilka arkivbesökarna är fick
Eva Gesouli (2015) att skriva en magisteruppsats med titeln  Arkivens förmåga att
söka  nya  målgrupper.  En  studie  av  tre  arkivs  användargrupper  och  utåtriktade
verksamhet.  Syftet  med undersökningen var att  undersöka hur arkivens utåtriktade
verksamhet påverkar vilka besökarna är och om arkiven genom aktiviteterna når nya
målgrupper. Under en fyraveckorsperiod lät Gesouli arkivbesökare vid tre likartade
arkiv svara på enkäter, medan arkivarier som arbetar publikt intervjuades (Gesouli
2015, ss. 6–7, 13). Målen med enkäten var bland annat att få klarhet i vilka besökarna
är, varför de besöker arkivet samt hur ofta. I intervjuerna utgick Gesouli från samma
frågeställningar men ur arkivariernas perspektiv (Gesouli 2015, ss. 5, 10). Resultatet
av undersökningen visade att de tre arkiven trots liknande innehåll inte vände sig till
samma målgrupper.  Där ett  arkiv vänder  sig mot  skolor  och universitet  väljer  ett
annat arkiv främst att synas mot de yrkesgrupper arkivet representerar, och det tredje
arkivet  vänder  sig  främst  mot  pensionärsgrupper  (Gesouli  2015,  ss.  50,  58).  Hur
arkiven synliggör den publika verksamheten, det vill säga via annonser i dagspress
eller på hemsidan, har också betydelse för vilka som lockas till arkiven. Aktiviteter
mot  studerande leder  troligtvis  i  högre grad till  arkivanvändning än aktiviteter  av
museeliknande karaktär (Gesouli 2015, ss. 58–59). I uppsatsens analys framgick det
även  att  det  vid  samtliga  arkiv  finns  målgrupper  som  är  intresserade  av  den
utåtriktade verksamheten och att denna målgrupp gärna ser en utökning av visningar
och föreläsningar.  Gesouli  konstaterar  slutligen  att  arkiven har  ett  behov att  fylla
(Gesouli 2015, ss. 43, 58). 

Som tidigare nämnts är arkiven en del av vårt kulturarv. I masteruppsatsen Arkiv som
besöksmål. En kvalitativ studie av nutiden och framtiden undersöker Sandra Nilsson
(2011)  hur  arkivarier  på  utvalda  arkiv  ser  på  arkiven  som  besöksmål  inom
kulturturismen,  och  om  de  är  benägna  att  öppna  upp  arkiven  för  denna
besökskategori.  En  utgångspunkt  är  att  arkiven  liksom museer  och  bibliotek  kan
marknadsföras  som turistmål.  Ancestral Tourism är  exempel  på  ett fenomen  som
redan  finns  i  andra  länder, vilket  innebär  att  arkiven  görs  attraktiva  för
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släktforskningsturister  (Nilsson  2011,  ss.  5–6).  Informanterna  i  undersökningen
verkar  generellt  vara  positiva  till  att  öppna  upp  arkiven  mer,  men  ser  ändå  inte
arkiven som besöksmål och som en del av kulturturismen. Samtidigt är informanterna
medvetna  om att  det  kan  ta  tid,  men  att  ABM-samarbeten  och samlokaliserings-
lösningar dessa emellan är viktiga för utvecklingen. Informanterna anser också att det
krävs  kompetensutveckling  för  de  arkivarier  som  arbetar  med  den  utåtriktade
verksamheten då det gäller att tillgängliggöra arkivmaterialet (Nilsson 2011, ss. 31,
34).

Sandra Nilssons (2011) undersökning gjordes för fem år sedan och min uppfattning är
att mycket hänt sedan dess, och att många arkiv idag mera aktivt arbetar utåtriktat.
Exempelvis har de båda arkiven som är föremål för min undersökning numera lokaler
som är anpassade för att  ta emot en större publik, och arkiven satsar stort på den
utåtriktade  verksamheten.  Kulturturismen  kan  vara  ett  sätt  för  arkiven  att
marknadsföra sig för nya målgrupper och därmed locka fler besökare. 
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3. Teoretiska perspektiv

Till min hjälp att analysera det empiriska materialet i min undersökning har jag valt
att utgå ifrån nyinstitutionell och skandinavisk nyinstitutionell teori, där den senare
har en organisationsteoretisk grund som undersöker hur organisationer påverkas av
förändringar.  För  att  förstå  dessa  teorier  utgår  jag  främst  från  Ulla  Eriksson-
Zetterquists bok Institutionell teori – idéer, moden, förändring från 2009, samt från
Lars-Eric Jönssons, Anders Perssons och Kerstin Sahlins bok  Institution från 2011.
Som  teoretiskt  perspektiv  kommer  jag  även  att  ta  hjälp  av  de  förändrings-  och
organisationsteoretiska  fälten  där  jag  utgår  från  organisationsförändringar  ur  ett
socialpsykologiskt perspektiv, såsom Bosse Angelöws beskriver dem i sin bok  Det
goda förändringsarbetet från 1991.

Jag börjar detta kapitel med att ge en kort beskrivning av den institutionella teorins
utveckling över tid, för att sedan nå fram till de nyinstitutionella och skandinaviska
institutionella  teorierna.  Därefter  presenterar  jag  de  förändrings-  och
organisationsteoretiska fälten.

Begreppet institution
Institutionsbegreppet är spritt över flera olika vetenskapliga traditioner, men har en
tämligen fast botten i sociologisk teoribildning (Jönsson, Persson & Sahlin 2011, s.
13). Redan i slutet av 1800-talet växte den institutionella teorin fram, och forskningen
om institutioner inom ämnen som nationalekonomi, sociologi och stadsvetenskap har
pågått sedan dess (Jönsson, Persson & Sahlin 2011, s. 14; Eriksson-Zetterquist 2009,
s. 7).

Begreppet institution kan tolkas på olika sätt: det kan vara en arbetsplats, en högtid
eller en person som arbetat länge på samma ställe och som har stor betydelse för både
arbetsplatsen och andra anställda. Institution är det begrepp vi dagligen använder oss
av  då  vi  talar  om  något  välkänt  och  beständigt,  eller  när  vi  syftar  på  anstalter
(Jönsson, Persson & Sahlin 2011, ss. 6, 113). Det råder med andra ord ingen enighet i
vetenskapligt  sammanhang  om  vad  som  menas  med  institution,  men  en
återkommande  definiering  är  en  ”inrättning  i  betydelsen  organiserat  samarbete”
(Jönsson,  Persson  &  Sahlin  2011,  s.  15).  Ur  ett  sociologiskt  perspektiv  kan  en
institution  ses  på olika  sätt;  den kan uppfattas  som ett  socialt  tvång som reglerar
individers och andra aktörers vardagsliv, eller som en samhällelig nödvändighet för
både individer och för samhällets utveckling (Jönsson, Persson & Sahlin 2011, ss.
48–49, 107). Enligt Ulla Eriksson-Zetterquist (2009) belyser den institutionella teorin
hur organisationer förändras, samt deras utveckling mot att bli stabila enheter. Detta
inbegriper även hur organisationer påverkas av varandra, hur de tar till sig samhällets
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förändringar och hur de själva påverkar omgivningen (Eriksson-Zetterquist 2009, s.
5). 

Institutioner  kan  även  vara  själva  byggnaden  i  vilken  en  verksamhet  finns,  och
verksamheterna kan även kallas organisationer. Organisationerna, exempelvis företag
eller myndigheter, ”styrs av en mängd regler, förväntningar och normer för hur de ska
vara  utformade”  (Jönsson,  Persson  &  Sahlin  2011,  50).  Jag  väljer  att  här  se
stadsarkiven som kunskapsförmedlande rum, avsedda för överföring av kunskap och
tradition  (Jönsson,  Persson  &  Sahlin  2011,  ss.  51–52),  men  bortser  från  själva
byggnaderna som inte ter sig relevanta i denna undersökning.  

Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionell  teori,  även  kallad  institutionell  organisationsteori,  är  en
vidareutveckling av den tidiga institutionalismen som ansågs vara alltför deskriptiv
och abstrakt.  Den fokuserade främst  på omgivningens påverkan på organisationer,
och  inte  på  hur  organisationer  påverkar  omgivningen  (Jönsson,  Persson & Sahlin
2011, s. 84; Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 64, 154). Inom teorin ses organisationer
som institutionellt  bundna, vilket innebär att de måste följa vissa regler för att bli
legitima och trovärdiga. Genom att inte bryta mot konventioner och genom att göra
det som förväntas av dem (som att leva upp till de krav som samhällets modernisering
lett  till)  är  möjligheten  större  att  de  verkar  trovärdiga  och  blir  populära  bland
medborgarna (Jönsson , Persson & Sahlin 2011, ss. 83, 89, 108).  

Enligt  Kajsa  Lindberg  och  Guðbjörg  Erlingsdóttir  (2007),  forskare  inom
organisationsfältet, fick den nyinstitutionella teorin, som började utvecklas i slutet av
1970-talet,  ett  starkt  fäste  inom organisationsteorin.  Författarna  menar  att  dagens
organisationer är mycket förändringsbenägna, men att förändringsprocesser inte alltid
leder till förväntat resultat (Erlingsdóttir & Lindberg 2007, ss. 31, 34). 

Tonvikten  i  den  nyinstitutionella  teorin  ligger  på  att  organisationer  inom samma
bransch  visar  tendenser  att  likna  varandra  och  därmed  blir  stabila.  Detta  sker
oberoende  av  geografiska  gränser,  och  fokus  ligger  på  varför  organisationerna
struktureras  för  att  motsvara  omgivningens  krav  och  förväntningar (Eriksson-
Zetterquist 2009, ss. 64, 111; Jönsson , Persson & Sahlin  2011, s. 91). Denna idé om
att  organisationer  tenderar  att  likna  varandra är  något  som Paul  J.  DiMaggio och
Walter  W.  Powell  diskuterar  i  en  artikel  från  1983:  The  Iron  Cage  Revisited:
Institutional  Isomorfism  and Collective  Rationality  in  Oragnizational  Fields.
Författarna menar att även om organisationer inom samma fält till  en början visar
stora skillnader så tenderar de när fälten blir etablerade att obevekligen sträva mot
homogenisering (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). 

DiMaggio  och  Powell  (1983)  etablerade  i  ovan  nämnda  artikel  två  begrepp:
Isomorfism  och Organisationsfält.  Isomorfism används  om organisationer  som till
formen  alltmer  kommer  att  likna  varandra,  och  är  ett  uttryck  för  den
organisationsutveckling  som  i  regel  leder  till  att  organisationer  blir  mer
framgångsrika  och  får  lättare  att  överleva  (DiMaggio  &  Powell  1983,  s.  149;
Eriksson-Zetterquist 2009, s. 82). Det andra begreppet, Organisationsfält, innebär att
likartade organisationer påverkar varandra även om de inte har någon direkt kontakt.
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Detta  är  en  följd  av  de  regler,  normer  och  föreställningar  som  fältet  präglas  av
(DiMaggio & Powell  1983, s. 149;  Eriksson-Zetterquist  2009, ss. 72–73; Jönsson,
Persson & Sahlin 2011, s. 93).  

Av  de  tre  mekanismer  inom institutionell  förändring  som DiMaggio  och  Powell
argumenterar  för  är  den  tvingande  institutionella  påverkan  den  som  bäst  kan
appliceras på arkiven i min undersökning. I det här fallet innebär det att trycket på
förändring härör från statliga lagar  och regler,  exempelvis  regeringens betänkande
Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78) (DiMaggio & Powell 1983, s. 150;
Hatch 2002, s.109).

En annan ofta  citerad  artikel  inom den nyinstitutionelal  teorin är  Institutionalized
Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony  av John Meyer och Brian
Rowan (1977).  Författarna  observerade  att  organisationer  blir  alltmer  byråkratiska
och att de som svar på  omgivningens förväntningar på hur organisationen skall se ut
utvecklar  större och mer  komplicerade  strukturer.  Dessa institutionella  regler  som
framtvingas för att få organisationen att framstå som lämplig eller modern, betecknas
av författarna som myter vilka organisationerna eftersträvar, och som i förlängningen
leder till att organisationerna blir  isomorfa och därmed mer framgångsrika och med
större  överlevadstendens  (Jönsson,  Persson  &  Sahlin  2011,  ss.  85–87;  Eriksson-
Zetterquist 2009, ss. 66–67; Meyer & Rowan 1977, s. 340).

Den nyinstitutionella teorin har fått utstå en del kritik. En anledning till denna kritik
är  att  den som en institutionell  norm ser  stabilitet  snarare  än förändring  och inte
uppmärksammar  förändringar  och  variationer  i  institutionella  system.
Invändningarna mot teorin är en av anledningarna till att det vuxit fram en ny skola –
den skandinaviska institutionismen (Erlingsdóttir & Lindberg 2007, s. 36). 

Skandinavisk institutionell teori
Under  en  tidsperiod  då  det  i  Sverige  fanns  en  utbredd  tilltro  till  reformer  tog
skandinaviska forskare hjälp av den nyinstitutionella teorin för att få en förståelse för
svårigheten  att  genomföra  förändringar  och  reformer  i  organisationer,  (Eriksson-
Zetterquist 2009, s. 119). Den skandinaviska institutionella teorin utvecklades under
tidigt 1980-tal och hämtade inspiration från den nyinstitutionella teorin, så som den
utvecklades i USA.  Men där den nyinstitutionella teorin utgår från hur organisationer
inom  ett  fält  blir  lika  varandra  och  därmed  stabila,  ses  organisering  inom  den
skandinaviska  teorin  som  en  kombination  av  förändring  och  stabilitet (Eriksson-
Zetterquist 2009, s. 111).  

Inom den nyinstitutionella teorin ses organisationsförändringar som något logiskt och
oproblematiskt,  vilket  innebär  att  ledningen  tar  beslut  om  förändringar  och  att
personalen därefter genomför förändringen. Den skandinaviska forskningen motsade
sig detta logiska synsätt och visade istället att reformer inte var det logiska instrument
man trott, utan att reformer i den offentliga sektorn enbart visade att verksamheten
stämde överens med samhällets normer och förväntningar (Eriksson-Zetterquist 2009,
s.120). 

22



Skillnaden  mellan  skandinavisk  institutionell  teori  och  de  övriga  institutionella
inriktningarna  är  att  de skandinaviska  forskarnas  fältstudier  leder  till  resultat  som
förnekar  den  traditionella  organisationsteorin  (Eriksson-Zetterquist  2009,  s.  148).
Dessa studier ger möjligheten att studera inte enbart förändringarna, utan även hur
organisering sker (Erlingsdóttir & Lindberg 2007, s. 37). En avgörande skillnad är
alltså  att  den skandinaviska institutionalismen ”intresserar  sig för  hur institutioner
uppkommer,  förändras  och  försvinner,  inte  vad de  gör”  (min  översättning)
(Czarniawska 2008 i Eriksson-Zetterquist 2009, s. 149).

Vanligt  förekommande  begrepp  inom  den  skandinaviska  institutionella  teorin  är
översättning och  imitation. Med  översättning menas att en förändring kan ses som
”en  blandning  av  intentioner,  slumpmässiga  händelser  och  institutionella  normer”
(Eriksson-Zetterquist  2009,  s.  129).  Betydelsen  är  att  en  idé  eller  ett  objekt  som
flyttas  från  en  plats  till  en  annan  troligtvis  också  förändras  under  själva
förflyttelseprocessen. En idé blir på modet och översätts till ett användningsområde
som passar in i dess sammanhang (Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 128–132). Imitation
innebär att en organisation för att spara tid och resurser imiterar någon annan med
förhoppning om att uppnå samma eller liknande resultat. Även DiMaggio och Powell
(1983) betonade imitation i den nyinstitutionella teorin, men då gällande imitation  på
grund av osäkerhet (DiMaggio & Powell 1983, s.151; Eriksson-Zetterquist 2009, s.
150). Redigering är ytterligare ett begrepp som används och som tas i anspråk för att
förklara varför organisationer som trots att de tar till sig nya idéer och imiterar andra
ändå visar stora olikheter. Anledningen skulle då vara att de nya idéerna redigeras och
anpassas till den egna situationen (Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 132–134).

Barbara Czarniawska och Guje Sevón (1996), som enligt Eriksson-Zetterquist var de
första att använda uttrycket Skandinavisk institutionalism (Eriksson-Zetterquist 2009,
s.126), anser i boken Translating Organizational Change att klädmode kan användas
för att få en förståelse för den förbryllande utvecklingen i och mellan organisationer
(Czarniawska  &  Sevón  red.  1996,  s.  24).  Czarniawska  och  Sevón  menar  att
modefenomen som metafor kan ge svar på frågor om varför förändringar i många
organisationer sker samtidigt,  och varför organisationerna väljer att förändras efter
samma modell.  Förklaringen skulle således vara att populära idéer om förändringar
färdas runt i världen, och är som mest moderna, intressanta och spännande vid en viss
tidpunkt, vilket är anledningen till varför många organisationer förändras samtidigt.
Men liksom att ett klädmode inte får fäste i alla samhällsgrupper får heller inte alla
idéer genomslag i  alla branscher samtidigt,  och om en organisation visar sig vara
förändringsbenägen  kan  detta  medföra  att  andra  organisationer  inom  samma  fält
uppmuntras  att  följa  efter  (Czarniawska  &  Sevón  red.  1996,  s.  25;  Eriksson-
Zetterquist 2009, ss. 129–131).  

Förändringsteori
De flesta är nog överens om att vi lever i en tid av turbulens och förändringar. Det
sker  förändringar  inom  tekniska  områden,  på  arbetsmarknaden,  inom  både
världsekonomin och världspolitiken (Alvesson & Sveningsson 2008, s. 11). Enligt
Göran  Ahrne  och  Apostolis  Papakostas  (2002)  finns  det  i  vårt  samhälle  en
föreställning om att förändring är något kortvarigt som följs av längre mer stabila
perioder (Ahrne & Papakostas 2002, s. 61). Dessa förändringsperioder kan ses som
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övergångsperioder som ofta präglas av oro och osäkerhet (Ahrne & Papakostas 2002,
s. 61). Organisationers och anställdas förändringsvilja blir viktiga förutsättningar då
exempelvis den offentliga sektorn hotas av krympande anslag. Hårdare konkurrens
gör att organisationer måste förändras i samspel med de föränderliga växlingarna i
samhället. Förändringar kan vara både välkomnade och hatade, och för den enskilda
individen beror reaktionen på om förändringen varit självvald eller påtvingad, och på
vilka konsekvenser den får på våra liv (Angelöw 1991, ss. 9–10). 

I boken Det goda förändringsarbetet. Om individ och organisation i förändring utgår
socialpsykologen Bosse  Angelöw  från  ett  socialpsykologiskt  perspektiv  på
organisationsförändringar  då  han  förklarar  de  reaktioner  som  kan  förekomma  i
samband  med  förändringsprocesser.  Boken  är  från  1991  men  jag  anser  ändå
innehållet vara aktuellt än idag. Angelöv utgår från ett humanistiskt perspektiv då han
till skillnad från andra böcker om organisationsförändringar sätter individen i centrum
(Angelöw  1991,  ss.  9,  11).  I  takt  med  att  organisationerna  blivit  mer
kunskapsintensiva,  det  vill  säga att  de bygger  på de anställdas  kunskaper,  har  de
anställdas  erfarenheter  och  kompetens  blivit  organisationernas  viktigaste  resurser.
Kvalitet  och  kundanpassning  blir  viktiga  konkurrensmedel  när  den  hårdnande
konkurrensen  gör  att  produktionen  måste  anpassas  till  marknaden.  Om  en
organisation vill nå framgång krävs att de engagerar de anställda i förändringsarbetet
(Angelöw 1991, s. 12). 

Angelöw menar att det är genom förändringar vi utvecklas, både yrkesmässigt och
privat, och om en organisationsförändring leder till missnöje har de anställda i regel
inte fått vara med och påverka. Genom att ledningen ger de anställda möjlighet att
vara delaktiga i förändringsarbetet, och att de ges möjligheten att påverka sin egen
situation,  är  chansen större  till  att  förändringsviljan  och motivationen ökar,  vilket
kommer till gagn för alla inblandade (Angelöw 1991, ss. 19, 90). 

En bidragande orsak till god förändringsvilja är om personalen har en insikt om att en
förändring är nödvändig, eller om de har en önskan om förändring, vilket i sin tur
leder  till  motivation.  Motivation  handlar  enligt  Angelöw  om  stävan  efter  att
förverkliga ett visst mål eller behov, och motivation och mål är nära sammankopplade
med varandra. Angelöw skriver att motivationen ”utgör en drivkraft för individens
handlingar”  (Angelöw  1991,  ss.  87–89).  Göran  Ahrne  och  Apostolis  Papakostas
(2002) menar att en anledning till ovilja mot förändringar kan ha att göra med hur
starkt förknippad individens  identitet  är  med verksamheten,  och att  engagemanget
kan påverkas av andra arbetsuppgifter (Ahrne & Papakostas 2002, s. 81). Som ett
resultat av att de anställda är motiverade till  en förändring kommer de enligt Otto
Granberg (2011), forskare inom  arbetslivspedagogik, att använda sina resurser för att
underlätta  förändringen. Men om de istället  känner ett  motstånd mot förändringen
kommer denna, medvetet eller omedvetet, att motarbetas av de anställda (Granberg
2011, s. 755).

Angelöw tar i boken upp tre definitioner på förändringar:  irrelevanta förändringar,
positiva förändringar och  påfrestande förändringar. Den förstnämnda har vare sig
positiva  eller  negativa  konsekvenser  för  den  anställda.  Den  andra  definitionen  är
händelser som den anställda uppfattar som välgörande. Den sistnämnda definitionen
innefattar situationer som kan uppfattas innehålla hot förenat med skada, förlust eller
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utmaning. Om en situation bedöms som påfrestande blir konsekvensen att individen
bedömer  sin  handlingsförmåga  och  utgår  ifrån  de  handlingsalternativ  som  kan
tillämpas.  Skulle  förändringen  uppfattas  som hotfull,  vare  sig  det  är  en  objektiv
bedömning  eller  ej,  kommer  individens  energi  att  användas  till  att  försvara  sig.
Denna uppfattning ligger till grund för individens efterföljande beteende. Uppfattas
förändringen  som  positiv  eller  irrelevant  kommer  individen  istället  att  använda
energin till aktivitet eller konstruktivitet (Angelöw 1991, s. 20). 

Hur  förändringar  tolkas  är  individuellt  och  beror  på  hur  individen  tror  att
konsekvenserna av förändringen kommer att bli för egen del (Angelöw 1991, s. 20).
Även  förändringsbehovet  är  individuellt  från  person  till  person.  Vissa  personer
upplever att det okända innebär en osäkerhet inför framtiden och känner oro då något
tryggt i vardagen förändras. Andra individer stimuleras däremot av nya utmaningar
och reagerar således positivt på förändringar (Angelöw 1991, ss. 25, 89). 

Angelöw nämner ett antal skäl till varför anställda känner motstånd till förändringar.
Ett  exempel  är  att  de  anställdas  arbetsuppgifter  blir  monotona  och  mindre
utvecklingsbara, och att deras yrkeskompetens efter förändringen inte längre kommer
till  användning.  En annan konsekvens  förändringen kan bidra till  är  att  individen
känner  att  yrkestitel,  ansvar  och  befogenheter  förämras,  vilket  ger  upphov till  att
deras yrkesstatus blir lägre. Bristen på delaktighet är ytterligare en faktor som kan
leda till motstånd. För att stärka förändringsviljan är det  således viktigt att ledningen
låter de anställda som direkt berörs av förändringen få möjlighet att vara delaktiga i
utformningen och genomförandet av förändringen (Angelöw 1991, ss. 22–24). 
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4. Metod 

Val av metod
Samhällsvetenskapen  skiljer  sig  från  naturvetenskapen  på  så  sätt  att
samhällsforskaren  är  en  del  av  det  som  forskningen  handlar  om,  det  vill  säga
samhället,  eller som Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) uttrycker skillnaden:
”det är inte myrorna själva som forskar om myrstackar” (Ahrne & Svensson 2011, s.
10).  Inom  samhällsforskningen  samlas  empiriskt  material  alltså  in  genom  att
forskaren vänder sig till  personer som verkar inom de områden de vill  undersöka,
exempelvis inom organisationer eller institutioner. Enlig Ahrne och Svensson (2011,
s. 10) kan detta göras på tre olika sätt:

 Genom att fråga människor varför och hur de gör saker eller vad de tycker
och tänker.

 Genom att vara med och iaktta, det vill säga observera vad människor gör och
säger.

 Genom att ta del av exempelvis texter och bilder som människor producerat.

För att samla in material till en undersökning kan man välja mellan, eller kombinera,
två olika metoder: kvantitativ och kvalitativ metod. I den kvantitativa undersökningen
är utgångspunkten enkäter eller frågeformulär som i hög grad är standardiserade och
strukturerade,  där respondenterna får svara på exakt samma frågor i  exakt samma
ordning. Det  är  en  metod  som  undersöker  hur  mycket eller  hur  många,  och  har
fördelen att resultatet kan mätas och således visas i tabeller och diagram. Vid analys
av kvantitativt material analyseras materialet först grafiskt i någon form för att sedan
bli statistiskt bearbetat (Eggeby & Söderberg 1999, s. 47). Fördelen med kvantitativ
metod är att den kan tillämpas på ett stort antal personer samtidigt och att materialet
sedan kan analyseras i de speciella datorprogram som finns för detta ändamål. Denna
undersökningsmetod var inte relevant i min undersökning eftersom mitt mål var att ta
reda på informanternas åsikter och känslor.

Att jag i min undersökning valt att använda mig av den kvalitativa metoden beror på
att det är en undersökningsmetod som bygger på intervjuer och observationer (Ahrne
& Svensson 2011, s.11). Metoden innebär att ”kvalitativa forskare studerar saker i
deras  naturliga  omgivning  och  försöker  förstå,  eller  tolka,  fenomen  utifrån  den
innebörd som människor ger dem” (Alvesson & Sköldberg 2008, s.17). Genom att
ställa frågor till individer i den miljö som skall utforskas, exempelvis en organisation,
nås insikt i de förhållanden som råder i denna miljö. Intervjun är med andra ord ett
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redskap  för  att  få  kunskap  om sociala  förhållanden,  men  även  för  att  ta  del  av
människors känslor och upplevelser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne  2011, s. 36).

Då syftet med min undersökning var att ta reda på informanternas upplevelser, tankar,
attityder  och  känslor  har  jag  valt  att  använda  mig  av  intervjuer.  Frågorna  i
intervjuguiden1 är  utformade  för  att  på  bästa  sätt  besvara  undersökningens
frågeställningar och de kunde under arbetets gång anpassas löpande så att de bättre
passade in i situationen. Genom följdfrågor beroende på tidigare svar kunde jag nå de
nyanser  i  informanternas  känslor och åsikter  som jag var ute  efter.  Informanterna
gavs avslutningsvis också utrymme  att prata om det som kändes viktigt (Ahrne &
Svensson 2011, s.17; Hartman 2004, s. 232). Under mina besök på arkiven fick jag
dessutom möjligheten att observera informanterna i deras naturliga arbetsmiljö.

Göran  Ahrne  och  Peter  Svensson  betonar  skillnaden  mellan  data och  empiriskt
material, två termer som felaktigt ofta används synonymt. Enligt författarna är data
det material som produceras under exempelvis arbetet med intervjuer, det vill säga
det inspelade materialet. Det empiriska materialet är den utskrivna intervjun, det vill
säga själva transkriberingen (Ahrne & Svensson  2011, s. 25). 

 
Efter  att  ha  transkriberat  de  inspelade  intervjuerna,  datan,  bearbetade  jag  det
empiriska materialet genom att sortera, ordna och kategorisera, och kunde på så sätt
finna svaren på de frågor jag formulerat (Ahrne & Svensson 2011, s. 25). För detta
ändamål finns det datorprogram att ta till  sin hjälp, vilket är ganska omstritt bland
forskare  och  betydligt  vanligare  vid  kvantitativa  analyser,  varför  jag  valde  att
bearbeta materialet manuellt.

För att göra en kvalitativ undersökning mer trovärdig för läsaren kan enligt Ahrne och
Svensson (2011) bland annat transparens användas. Jag har i undersökningen  försökt
vara så transparent  som  möjligt,  vilket innebär  att  jag genomgående redogjort  för
forskningsprocessen och för de val jag gjort, och att  jag dessutom varit öppen för
undersökningens  eventuella  svagheter.  Min  förhoppning  är  att  uppsatsen  fått  den
transparens, genomskinlighet, som gör att texten kan diskuteras och kritiseras (Ahrne
& Svensson 2011, s. 27). 

Semistrukturerade intervjuer
Jag har valt att göra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att  jag utgått  från
fasta frågeformuleringar som jag haft möjlighet att kombinera med mer öppna frågor.
Genom  detta  förfarande  har  jag  fått en  bredare  bild  och  fler  nyanser  av
respondenternas  verklighet.  Den  intervjuguide2 jag  använde  mig  av  är  indelad  i
fördefinierade teman: 

 
 Inledningsfrågor
 Arkivet
 Den publika verksamheten

1 Se bilaga 2
2 Se bilaga 2

27



 Expeditionen
 Besökaren
 Avslutningsfrågor

Informanterna talade fritt kring de olika teman vilket ledde till att de ofta följde sina
tankegångar och kom in på andra teman. Jag avbröt samtalet och ställde nya frågor då
jag ville ha mer nyanserade svar eller när jag ansåg det vara dags att byta inriktning
på samtalet.

För  att  ge  läsaren  ett  intryck  av  intervjuernas  innehåll  och  den  personliga
interaktionen i samtalen har jag i min presentation av resultatet infogat utvalda citat
(Kvale & Brinkmann 2014, s. 330). Dessa citat är i vissa fall redigerade för att inte
låta alltför talspråksaktiga.

Urval och materialinsamling
Materialinsamlingen har huvudsakligen gjorts genom intervjuer under perioden 23
februari – 15 mars 2016. Genom personliga möten på arkiven gjorde jag sammanlagt
nio intervjuer. Intervjuerna, som tog mellan 15–45 minuter att genomföra, spelades in
för att  sedan transkriberas.  Vid transkriberingen valde jag att  utsluta  de delar  jag
ansåg vara oväsentliga för uppsatsens ändamål.

Jag har i min undersökning intervjuat arkivanställda som arbetar i informationsdisken
eller som på annat sätt är delaktiga i den utåtriktade verksamheten. Alla informanter
förutom en, arbetar regelbundet i informationsdisken. Sju av de nio informanterna har
någon  form  av  arkivarieutbildning  och  fem  av  dem  har  arbetat  vid  olika
arkivinstitutioner i 20 år eller mer. 

För att få tag på informanter tog jag kontakt med stadsarkiven. I Stockholm ordnade
min  kontaktperson  en  heldag  då  jag  förutom  rundvandring  på  arkivet  även  fick
intervjua  tre  arkivarier  som  arbetar  med  den  utåtriktade  verksamheten.  I  Malmö
bokade jag huvudsakligen in intervjuerna via mejl.

Eftersom jag har sex informanter i Malmö men endast tre i Stockholm ställer jag mig
frågan  huruvida  risken  finns  att  det  blir  en  eventuell  snedvridning  i  resultatet.
Möjligen skulle jag ha använt mig av samma antal slumpmässigt utvalda informanter
i de båda stadsarkiven, för att då få ett mer rättvist och korrekt resultat. I Stockholm
fick jag tre  informanter  tilldelade mig,  vilket  jag på grund av tidsskäl  inte  kunde
påverka. Men samtidigt, om jag ser till den generaliserbarhet som Göran Ahrne och
Peter Svensson (2011) talar om, vilken brukar lyftas fram som en av den kvalitativa
forskningens  svagheter,  har  jag  gjort  min  undersökning  i  mer  än  en  miljö  (två
stadsarkiv),  vilket  innebär  att  jag  har  kunnat  jämföra  resultaten  mellan  de  två
stadsarkiven och visa på om svaren pekar i samma riktning. Jag har därför kunnat
argumentera för allmänna tendenser och företeelser i informanternas svar (Ahrne &
Svensson  2011, ss. 28–29).  
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Etiska aspekter och informanternas anonymitet
Det  finns  tydliga  forskningsetiska  regler  och  principer  för  hur  forskning  skall
bedrivas. Grundläggande är att  de personer som skall  studeras informeras om vad
studien innebär och att de får möjlighet att ge sitt samtycke till om de vill medverka i
undersökningen. En annan regel är att det material som samlas in skall bevaras och
redovisas  på  ett  sätt  som inte  röjer  respondenternas  identitet  (Ahrne  & Svensson
2011, s. 31).

Idén  med  min  undersökning  var  att  undersöka  hur  personalen  vid  två  likartade
stadsarkiv upplever den utökade publika verksamheten och på vilket sätt detta har
påverkat deras yrkesvardag. Jag utgick från att informanterna vid de båda arkiven
skulle ha liknande erfarenheter och åsikter, varför jag när jag påbörjade intervjuerna i
Malmö informerade informanterna om att de skulle vara anonyma och att svaren inte
skulle kunna knytas specifikt till något av de båda arkiven. Det sistnämnda insåg jag
snart  vara en omöjlighet då svaren visade sig skilja sig väsentligt  mellan de båda
arkiven. Därför  kontaktade  jag  berörda  informanter  och  informerade  dem om att
resultatet redovisas varje arkiv för sig, vilket ingen ställt sig negativt till. 

Informanternas  svar  har  redovisats  anonymt,  och  i  de  fall  där  jag  citerar  ett
intervjusvar har jag vid behov skrivit om texten så att orden inte går att knytas till en
enskild person. 
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5. Resultat

I detta kapitel presenterar jag resultatet i min undersökning och vad som framkommit
under intervjuerna. För enkelhetens skull redovisas arkiven var för sig. 

Malmö stadsarkiv

Bakgrundsfrågor
Samtliga informanter är mycket nöjda med sitt yrkesval och känner sig priviligerade
över att få arbeta som arkivarier eller arkivmedarbetare. De tycker mycket om sina
arbetsuppgifter som de anser vara varierande och utvecklande. Flertalet av dem anser
det vara roligast att få leta information i magasinen och att få visa upp materialet,
eftersom de vill att fler skall få ta del av det unika material som finns i arkivet. En
annan uppskattad arbetsuppgift är att hjälpa besökarna i forskarsalen och att besvara
de ärenden som inkommer från allmänheten.

Det roligaste med yrket är att själv få gräva i arkivet [...] man vill ju visa upp 
och använda det man hittar [...] (Informant 6)

Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78)
En  av  frågorna  informanterna  fick  svara  på  var  vad  de  anser  om  regeringens
betänkande Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78), som bland annat kom
fram till att arkiven behöver bli mer synliga och tillgängliga för allmänheten. Alla
informanter är eniga om att det måste vara så, eller som informant 7 sade: ”Syns man
inte så finns man inte”. Men det får inte bli till bekostnad av att arkivet kommer i
skymundan. Informant 9 menade att ”det är viktigt att fokus ligger på arkivdelen så
att  det inte blir en bred kulturinstitution”.  Enligt  flertalet  informanter tror arkivets
besökare att de går in på ett bibliotek och är inte medvetna om att de befinner sig på
Malmö stadsarkiv. Biblioteket har medfört  att  arkivet blivit  en generell  mötesplats
som inte har arkivet i fokus. Informant 8 ser idén med biblioteket som genialisk och
menar att bland alla biblioteksbesökarna kanske det finns någon som blir intresserad
av arkivet. Informant 5 ser arkivet som en lämplig mötesplats för medborgare med
intresse  för  ämnen  som  är  kopplade  till  de  arkivalier  som  förvaras  i  arkivet.
Informanten  menar  att  det  är  bra  att  det  anordnas  föreläsningar,  temadagar  och
utställningar med material som har anknytning till  stadens historia och till arkivets
samlingar, men är samtidigt mer tveksam till arkivet som en allmän mötesplats, eller
som informanten uttrycker det: ”som en värmestuga”.
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Alla  informanterna  är  eniga  om  att  det  är  av  största  vikt  att  göra  allmänheten
medveten om arkivens funktion och att bli mer lättillgängliga för medborgarna. De
menar att de flesta människor vet vad man gör på museer och bibliotek, men att få vet
vilken funktion arkiven har, och att denna medvetenhet måste ökas. Som en informant
uttryckte det: 

Vi behöver arbeta för att arkivet ska få samma status som museer 
och  bibliotek och för att bli en självklar punkt i människors liv. 
(Informant 8)

Informanterna berättar att de som tar kontakt med, eller besöker arkivet gör det för att
de är i behov av någon arkivhandling, exempelvis ett betyg, vilket i sin tur innebär att
besökaren behöver veta vilket år och i vilken skola denne gått.  Med andra ord så
kräver arkivbesöket något i gengäld. Detta kan jämföras med besök på museum eller
bibliotek  som  inte  kräver  något  alls  av  besökaren  och  kan  ses  som  den  stora
skillnaden mellan dessa tre  kulturinstitutioner. Skillnaden är också att det som finns i
arkiven är unikt, att informationen bara finns där. Och detta måste enligt en informant
förklaras för allmänheten (Informant 4).

Den utåtriktade verksamheten
Alla informanter är överens om att det är viktigt och bra med utåtriktad verksamhet,
men merparten tycker det är fel att resurser tas från den traditionella arkivarierollen.

Det  är  positivt  med  utåtriktad  verksamhet,  men  det  måste  tillföras  
resurser  också.  Man  kan  inte  ta  människor  från  den  traditionella  
arkivarbetarrollen  och  lägga  den  på   utåtriktad  verksamhet.  Då  blir  det  
skevt. (Informant 9)

Flertalet  informanter anser att de numera inte har lika mycket  tid som tidigare att
sköta det som de anser vara  arkivens primära uppdrag, det vill  säga att  samla in,
ordna, förteckna, vårda samlingarna och tillgängliggöra dessa så att allmänheten kan
ta del av de handlingarna. De menar att arkivet har mycket material som inte är ordnat
och  förtecknat,  särskilt  privata  arkiv  som  kommer  i  sista  hand,  och  flertalet
informanter känner oro över detta. Som en informant uttryckte det:

Vi  måste  ju  ha  ett  förtroende  hos  allmänheten  att  vi  klarar  av  att  sköta  
arkivet.  Men om vi  tillslut bara klarar av att  sköta biblioteket,  ja...det blir  
väldigt konstigt. (Informant 6)
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När kärnverksamheten kom på tal menade en informant att det är att bevara och vårda
samlingarna: ”om det inte finns tid för detta kommer man i framtiden inte att ha något
material att visa upp för allmänheten” (Informant 9). En annan informant menar att
deras primära uppdrag är att göra arkivhandlingarna tillgängliga. Andra informanter
anser  även  den  utåtriktade  verksamheten  vara  en  del  av  kärnverksamheten.  En
informant sade att det är oklart vilken kärnverksamheten är: ”Vi har haft disussioner
kring det” (Informant 4).

Eftersom  vi  sköter  ett  utlåningsbibliotek  så  har  [fokus  flyttats  från  
kärnverksamheten]. (Informant 6)

I Malmö finns en stor programverksamhet med föredrag både dagtid och kvällstid.
Föreläsningarna utgår från material som finns i samlingarna, vilket förhoppningsvis
lockar någon i publiken att intressera sig för att själv börja söka information. Ett av
målen  med  den publika  verksamheten  är  just  att  allmänheten  skall  förstå  att  den
möjligheten finns. Arkivet gör även utställningar 1–2 gånger om året där syftet är att
försöka lyfta  fram det  som finns i  arkivet.  Att  göra utställningar  tar  mycket  tid  i
anspråk och det finns varken tid eller resurser att göra nya utställningar oftare. En av
informanterna påpekar att de inte har någon formell utbildning i att ställa ut saker,
vilket gör att det tar längre tid att ordna en utställning.

I Malmö riktar sig den utåtriktade verksamheten inte enbart mot den vuxna publiken
eftersom arkivets arkivpedagoger även ägnar mycket tid åt att ta fram material som
används  till  de  work-shops  som  anordnas  för  skolklasser  som  besöker  arkivet.
Informanterna anser att om de når ut till barnen så kommer dessa barn och ungdomar
att som vuxna ha en förståelse för vad arkiv är. Ett förslag från en informant är att det
även borde satsas på work-shops och på föredrag som kan streamas digitalt för att på
så sätt nå en publik som geografiskt då inte är beroende av att vara fysiskt på plats.

En  av  de  arkivanställda  som  arbetar  med  att  ta  fram  material  till  den  publika
verksamheten tycker det är roligt att detta arbete nu lyfts fram. Men samtidigt känner
informanten att den arbetstid som numera tillbringas i informationsdisken gör att det
finns mindre tid till att ägna åt denna arbetsuppgift. Informanten menar att det tar tid
att vara kreativ och att det blir splittrat eftersom personalen numera även skall arbeta
med  andra  saker.  Den  allmänna  uppfattningen  bland  informanterna  är  att  det  är
positivt  med  den  utåtriktade  verksamheten,  men  att  det  krävs  mer  resurser  och
personal för att de traditionella arkivariebestyren inte skall komma i kläm.

För att nå ut till fler av Malmös invånare har en av informanterna ett förslag att de
exempelvis skulle kunna bjuda in sfi-klasser och förklara för eleverna hur svenska
arkiv fungerar och vad som kan hittas i dem. Att nå ut till samhällets alla målgrupper
kan ses som den utåtriktade verksamhetens främsta uppgift, och inte att låna ut böcker
eller att hjälpa besökarna med kopieringsmaskinens funktioner. En annan informant
anser  att  en av arkivets  viktigaste  uppgift  framöver  är  att  se  till  att  handlingarna
vårdas och bevaras för framtiden och att de som arbetar med detta får utvecklas och
bli  bättre  på det.  De måste  även se till  att  underlätta  för  människor  att  ta  del  av
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handlingarna  exempelvis  genom  digitalisering,  scanning,  informationsdagar  och
föredrag. 

Informationsdisken
I Malmö har arkivariernas yrkesroll förändrats på så sätt att de numera arbetar fler
timmar  i  informationsdisken,  där  de  delvis  har  andra  arbetsuppgifter  än  tidigare.
Tidigare  expeditionsarbete  gick  ut  på  att  svara  på  arkivfrågor  och  att  hjälpa
arkivbesökarna tillrätta, medan expedionsarbetet sedan flytten till Bergsgatan numera
till stor del består av att hjälpa biblioteksbesökarna med biblioteksrelaterade frågor.
Informant 7 sade: ”Det är kul med fler besökare [...] det är roligare när det är lite
livligare”. Men en gemensam åsikt bland de flesta informanter är ändå att det borde
finnas fler bibliotekarier som kan ta hand om biblioteksbesökarna, så att arkivarierna
kan ägna sig åt arkivbesökarna och åt arkivarierelaterade arbetsuppgifter.
 

Det är resursslöseri att arkivarier står där och fixar med lånekort och 
kopieringskort och polletter till toaletten. (Informant 4)

De utökade  öppettiderna  har  fått  till  följd  att  personalen  fått  längre  arbetspass  i
informationsdisken,  där  de  flesta  informanter  tillbringar  ca  20–30  procent  av
arbetstiden. En informant sade: ”Jag tycker det är för mycket, det tar tid från mina
andra   arbetsuppgifter” (Informant 4). Exempelvis blir ärendehanteringen åtsidosatt
och de har numera inte tid att ordna och förteckna inkommet material. Informanterna
anser helt enkelt att bemanningen i informationsdisken tar för mycket tid från deras
andra arbetsuppgifter. 

De flesta informanterna påpekar att de inte är negativa till själva biblioteket, men att
de inte tycker det är rätt att utbildade arkivarier skall ta hand om ett bibliotek. ”Jag
tycker att bibliotek ska skötas av bibliotekarier”, säger informant 6. Informanterna ser
hellre att de kan lägga tiden i informationsdisken på arkivrelaterade arbetsuppgifter
eller att utveckla den publika verksamheten ännu mer. De ser  också  en fara i att de
inte längre har tid att ordna och förteckna inkomna arkivhandlingar.

Majoriteten  av informanterna  har  egentligen  ingenting  emot  att  arbeta  i
informationsdisken, men de önskar att arbetsuppgifterna vore mer arkivrelaterade så
att  de fått  möjlighet  att  förkovra sig i  arkivets  stora  samlingar  och fördjupa  sina
kunskaper.  De anser sig heller  inte  ha den kompetens  som krävs för att  sköta ett
bibliotek.  Flera av dem tycker att arbetet  i  informationsdisken som det ser ut idag
känns meningslöst och bortkastat för utbildade arkivarier. 

Vi som sitter i expeditionen... vår yrkesroll har förändrats med 
biblioteksbiten [...] samma frågor som upprepas hela tiden, att låna ut 
böcker och fixa lånekort. (Informant 8)
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Informant  9 berättar  att  ledningen vill  att  arkivet  skall  vara en allmän mötesplats
vilket har bidragit till de konflikter som idag finns mellan en stor del av personalen
och ledningen. Informanten sade: 

Arkiv som mötesplats är bra så länge det inte går ut över arkivbesökarna. Det 
kan det  göra om det  blir  stökigt  ibland,  många  bara  hänger  där och barn  
springer runt och skriker. (Informant 9)

En generell  uppfattning  bland  informanterna  är  att  majoriteten  av  besökarna  inte
kommer dit för arkivdelen utan för att besöka biblioteket.

Informant 6 påpekar att ledningen och politikerna inte verkar ha tänkt på att de flesta
arkivarier inte är så utåtriktade i sitt sätt att vara, och att det därför kanske inte är
arkivarier som skall bemanna informationsdisken så som den ser ut idag. Informanten
ställer sig då frågan: ”Man kan ju inte byta ut personalen, vem ska då sköta arkivet?”.
Samma  informant  menar  att  politikerna  ser  de  ökade  publiksiffrorna  och  tror  att
arkivet fått många fler besökare, när besökarna i själva verket är bibliotekets och inte
arkivets. 

Besökaren
Besökaren  som kommer  till  Malmö stadsarkiv  för  att  söka  information  i  arkivets
samlingar,  exempelvis  släktforskare,  är  enligt  informanterna  densamma  som före
flytten till  Bergsgatan. Men det har tillkommit så många fler sorters människor nu
som tidigare inte besökte arkivet:

Idag trillar alla in, till och med uteliggare som kommer in och somnar. Det är 
öppet för alla, tillgängligt. En mötesplats för alla. (Informant 8)

Även studenter som kommer för att studera är en ny besöksgrupp: 

Det blir en krock ibland när folk med barnvagnar sitter och pratar högt,
de stör ju dem som vill sitta och plugga. (Informant 4)

Biblioteksbesökaren  är  av naturliga  skäl  den största  gruppen som tillkommit,  och
eftersom  biblioteket  bland  annat  för  barnböcker  faller  det  sig  naturligt  att
småbarnsföräldrar går dit med sina barn. En annan stor grupp som upptäckt arkivet är
de ungdomar som kommer för att spela på datorerna. 
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Avslutningsfrågor
En av  informanterna  menade  att  när  de  flyttade  arkivet  till  Bergsgatan  gjorde de
reklam  för  att  det  fanns  ett  bibliotek  i  arkivet.  Därför  vet  många  människor  att
biblioteket  finns  där,  men  de  vet  inte  att  det  ligger  i  Malmö  stadsarkivs  lokaler.
Informanten tycker därför att de nu borde göra tvärtom, det vill säga att marknadsföra
stadsarkivet istället (Informant 9).  

En av frågorna jag ställde gällde hur informanterna tror att Malmö stadsarkiv ser ut
om 10 år. En informant tror att det kommer att vara annorlunda med mer utåtriktat
arbete, mer aktiviteter och mer personal. Flera andra tror inte att det kommer att vara
så stor förändring. De tror att arkivverksamheten kommer att finnas kvar som den ser
ut idag, men att det blir någon form av kosmetisk förändring i det publika rummet. De
är överens om att mer arkivmaterial kommer att vara digitaliserat om 10 år och att det
kommer  att  vara  lättare  att  hitta  materialet.  En  informant  tror  att  arkivarieyrket
kommer att förändras och bli mer utåtriktat. En annan av informanterna är rädd att
biblioteket kommer att få större plats och att platserna i forskarsalen och läsesalen blir
färre. En tredje informant sade följande: 

Det  beror  ju  mycket  på  vilken  chef  som  kommer,  på  vilka  idéer  eller  
nycker den har. Det är ju så att chefen ska sätta sin prägel på det hela och  
kommer  med  idéer.  Det  kan  ju  hända  att  det  kommer  en  ny  chef  som  
tycker  att  det  här  med  bibliotek  det  var  inte  särskilt  smart,  så  det  
avvecklar vi och har den ytan till nåt annat. (Informant 5)  

Även om mycket tid läggs på biblioteket och dess besökare anser informanterna att de
försöker göra så gott de kan för att tillfredställa arkivbesökarnas behov. De tror att
den publika verksamheten lockat till sig en och annan ny arkivanvändare, men kanske
inte  i  den  omfattning  som  de  önskat.  Det  är  svårt  att  mäta  hur  många  fler
arkivbesökare som egentligen tillkommit, någon exakt siffra finns inte. 

En informant berättar att på Stockholms stadsarkiv är det satsningen på föredrag och
annan  publik  verksamhet  som  genererat  högre  besökssiffror,  men  att  i  Malmö
”skryter” ledningen om högre besökssiffror när de flesta besökarna kommer dit för att
låna böcker,  eller  för att  gå på toaletten.  Informanten anser att  det vore bättre  att
arbeta som de gör i Stockholm, det vill säga att lyfta fram det som är speciellt och
unikt med arkiven för att få folk intresserade av arkivet och samlingarna. Informanten
menar att det är bra att arkivet lockar till sig mycket människor, men att det är  hur
man gör det, vilka medel man använder och vem man vänder sig till.

[...]  jag  förstår  inte  varför  man  vill  ha  tusentals  besökare  som  går  på  
toaletten,  eller  som går  ut  och  in  här  och  lånar  en  bok.  Det  är  det  man  
skryter  om...bara  för  att  imponera  på  politikerna.  Men  då  får  man  
berätta för politikerna vad arkiv är och förklara vad som är vår uppgift och  
lyfta fram det som är speciellt och unikt med arkiven. Då skulle politikerna 
tycka att det var bra nog. (Informant 4)
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Stockholms stadsarkiv

Bakgrundsfrågor 
Informanterna i Stockholm är mycket nöjda med sina yrkesval. En av dem säger sig
inte vara en traditionell arkivarie eftersom hen föredrar att arbeta publikt och att träffa
människor hellre än att utföra arkivariens traditionella arbetsuppgifterna, men menar
samtidigt att det är väldigt roligt att få gräva i historiskt material. En annan informant
säger sig älska sitt arbete och variationen av arbetsuppgifter och gillar kontakten med
människor, att få vara ”pappersdetektiv” och att få hjälpa till att leta information. Den
tredje informanten är enbart intresserad av att arbeta just på stadsarkivet och kan inte
tänka sig att arbeta som arkivarie på något annat arkiv.

Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78)
På min fråga om vad informanterna anser om att arkiven behöver bli mer synliga och
tillgängliga för allmänheten svarade de samställt att det är en självklarhet. Om de inte
visar vad som finns i arkiven är det ingen mening att spara och bevara. Kunskapen
om vad som finns på arkiven och vad arkiven är till för är låg hos allmänheten. Därför
måste arkiven bli bättre på att marknadsföra sig och på att nå ut till medborgarna. Det
finns  även  en  demokratisk  aspekt:  poängen  med  arkiven  är  att  i  dem  förvaras
allmänna handlingar som allmänheten har möjlighet att ta del av. Då är det synd att så
få känner till arkiven och att den möjligheten finns.

Det ska finnas i folks medvetande att  det finns arkiv och att man vill och  
vågar och har lust att gå in där. (Informant 2)

En av informanterna säger att problemet med arkiven är att det inte är ett ställe dit
allmänheten går utan att ha med sig en fråga. Där finns inga spontana saker att göra
och det är inget ställe man går till om man inte har ett ärende. Därför måste arkivet bli
bättre på att komma med tips och inspiration på vad som kan finnas i arkiven, för att
på så sätt väcka en tanke hos besökarna om vad de själva kan tänkas leta efter. En
annan informant ser det som ett problem att de ännu inte hittat alla vägar för att nå ut
till samhällets olika målgrupper, och att detta är något de måste arbeta mer med. 

Den utåtriktade verksamheten
Stockholms  stadsarkiv  är  idag  ingen  uttalad  mötesplats  för  allmänheten.  Men
informanterna anser arkivet vara en bra mötesplats för äldre och studenter, men att de
inte satsar på att bli en allmän mötesplats, vilket en av informanterna tycker de borde
arbeta vidare med. Det arkivet istället satsar på är olika publika evenemang. Dessa
evenemang  lockar  många  besökare,  vilket  bidragit  till  att  föreläsningssalen  fått
byggas ut för att kunna ta emot en större publik. Informanterna anser att om man
jämför med bibliotek och museer finns det något intellektuellt över arkiven som gör
det svårt att vara en mötesplats för alla. En av informanterna säger att miljön skulle
kunna  utformas  så  att  allmänheten  bara  kan  komma  in  och  sätta  sig,  men  tror
samtidigt att det finns en barriär, att det är lite skrämmande med arkiv. Tidigare var
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det mest akademiska forskare som använde sig av arkiven och tröskeln har därför
varit ganska hög. Men informanten tror att detta trots allt har börjat mattas av lite på
senare år.

En av informanterna berättar att för att nå ut till allmänheten har de satsat mycket på
en utökad programverksamhet  och på allmänna visningar  av magasinen.  Målet  är
enligt informanten egentligen inte enbart att locka fler besökare, utan att få besökarna
att komma dit en andra gång för att ett intresse för arkivhandlingar väckts. 

Allt  det  vi  gör  är  för  att  locka  besökarna  till  att  använda  sig  av  arkivet.  
Utställningen är  där  för  att  folk  ska  känna  att  de  kan  gå  in  och  titta  på  
något, att de inte vänder i dörren, utan den är som en inbjudan. (Informant 3)

En gång i veckan finns en programpunkt som kallas ”Stadsarkiv för nybörjare”, där
besökarna får lära sig hur de bör tänka och vad de behöver veta då de besöker arkivet.
Under denna programpunkt har besökaren möjlighet att ställa frågor om hur de kan
använda sig av arkivet. Informant 3 säger: ”det kan verka skrämmande att komma till
en läsesal,  man har  frågor och vet  inte  vad man får  göra och så vidare”.  Samma
informant  tror  att  alla  besökare  till  programverksamheten  och  till  visningarna  av
magasinen bidragit till att så många idag kommer för att se på arkivhandlingar. Sedan
satsningen på den publika verksamheten påbörjades har det skett en kraftig ökning av
framtagningar från magasinen, vilket de tror är en så kallad spinoff effekt. Detta har
lett till att de fått öka bemanningen i informationsdisken och att det anställts speciella
”framtagare” som enbart arbetar med att plocka fram arkivmaterial. 

En av informanterna berättade om de pedagogiska föredrag de har på onsdagar, vilka
drar  mycket  folk.  Vid dessa tillfällen  talar  arkivarierna  kring ett  tema varefter  de
beskriver hur de gått tillväga för att hitta materialet i magasinen. Efter dessa föredrag
brukar det bli anstormning till informationsdisken. Informanten  berättar: ”det märks
på  frågorna  att  besökarna  förstått  var  de  kan  hitta  informationen”  (Informant  1).
Arkivet har inte mätt hur många fler frågor de får dagligen, men i och med att arkivet
numera måste ha dubbelbemanning kan det konstateras att det är många fler. Enligt
en informant har de runt 100 framtagningar av originalhandlingar om dagen.

Stadsarkivet har idag ett samarbete med stadsbiblioteket och stadsmuseet, vilket är
bra eftersom de kompletterar  varandra.  Men det är  enligt  en informant  viktigt  för
stadsarkivet  att  bevara  sin  särart  som  just  arkiv:  ”Vi  är  ju  inget  museum,  men
[behöver]  sänka  trösklarna  så  att  [arkivet]  blir  mer  lättillgängligt”  (Informant  1).
Informanten fortsätter: 

Det finns idag databaser och register, och man digitaliserar i rasande takt. Men
vi  måste  hitta  sätt  att  göra  [materialet]  lättåtkomligt,  lättillgängligt  och  
lättfattligt. (Informant 1). 
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Informanten  menar  att  de  måste  bli  bättre  på  att  förklara  för  användarna  var
informationen kan hittas. ”Det är en stor skillnad mot biblioteken där det är givet för
besökaren vad man gör [...]” (Informant 1). En annan informant tycker att det idag är
för svårt för besökarna att veta vad de skall göra på arkivet, och att personalen måste
bli bättre på att förenkla saker. Hen anser att arkivets viktigaste uppgift framöver är
att få fler människor att ta del av arkivet, och att få institutionen att bli en självklar del
av samhället. Liksom föregående informant jämför informanten arkivet med bibliotek
och  museer,  men  menar  att  arkiven  inte  är  på  samma  nivå  och  att  de  ses  som
någonting annat (Informant 2).

Samtliga  informanter  anser  att  deras  vardag  påverkats  av  den  utökade  publika
verksamheten. Då den nya verksamheten etablerades våren 2013 fanns det ett visst
motstånd och oro bland personalen. Men denna oro verkar ha lagt sig nu och synen på
den publika verksamheten har förändrats; de som vill ha publik verksamhet är fler än
de som inte vill ha den.

Det har funnits ett motstånd, många har tyckt att vårt primära uppdrag är att 
bevara, vårda och förvalta. Det har funnits en oro för att vi ska ta en annan 
plats men det har förändrats ganska mycket på bara 2–3 år. (Informant 1)

Informationsdisken
Arbetspassen  i  informationsdisken  var  tidigare  väldigt  stressiga  eftersom  den
bemannades  av  en  ensam arkivanställd.  Detta  innebar  att  det  blev  långa  köer  av
människor som ville  få sina frågor besvarade.  Efter ett  försök med kölappssystem
togs slutligen beslutet att dubbelbemanna informationsdisken större delen av dagen,
vilket underlättar för personalen. 

Det  var  en  period  när  det  var  väldigt  stressigt  när  man  stod  där  
själv, men det är bra nu när vi har dubbelbemanning. Så nu när man står där 
ute är pressen inte lika hög, det är inte lika jobbigt. (Informant 3)

Eftersom arkivet inte fått mer resurser innebär det att personalen numera har längre
arbetspass  i  informationsdisken.  Informanterna  berättade  att  de  arbetar  cirka  20
procent  av  sin  arbetstid  där.  Trots  att  det  stundvis  kan  bli  mycket  stressigt  är
informanterna överens om att det är mycket roligare att arbeta i informationsdisken
när  det  kommer  många  besökare.  Arkivets  utökade  öppettider  innebär  också  att
personalen har mer obekväma arbetstider, vilket inte alltid ses som positivt, men en
informant  menade  att  arkivet  måste  finnas  där  för  sina  användare.  Angående
arbetspassen i informationsdisken sade en informant:

Det är roligt att vara där ute, de frågor vi får här ute är ju direktkopplade till 
arkivmaterialet. Så man lär sig väldigt mycket för egen del. (Informant 1)
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En annan informant menar att arbetet i informationsdisken är en naturlig och viktig
del av arbetet, även om hen även antyder att de schemalagda arbetspassen tar tid från
de andra arbetsuppgifterna:

Visst kan det kännas med schemalagd tid ... men samtidigt är det ju så man lär 
sig, när man möter besökarna... det är en sån naturlig del i det vi gör, så därför 
tycker jag inte... det är viktigt att man gör det helt enkelt. (Informant 3)

Att  arkivet  inte  fått  mer  resurser  trots  att  besöksantalet  ökat  kraftigt  gör  att
arbetsbördan ökat. En informant påpekade flera gånger under intervjun att hen arbetar
mycket mer nu, att schemat är tajtare. Men samtidigt menar informanten att det är
roligt att ha mycket att göra:

Jag  tror  jag  jobbar  ganska  mycket,  att  jag  jobbar  ganska  hårt,  men  jag  
tycker det är jättekul och då blir det lättare att jobba hårt och mycket.  Jag  
skulle inte vilja ha det på annat sätt... (Informant 2)

En annan  informant känner att hen inte riktigt hinner med sina andra arbetsuppgifter
när det finns så mycket annat som behöver göras. Samma informant påpekar att det
finns mycket  tankar  och idéer  om hur programverksamheten skulle  kunna utökas,
men att de utifrån den bemanning som finns idag inte har möjlighet att genomföra
dem.  Den  tredje  informanten  säger  att  de  numera  arbetar  under  mer  pressade
förhållanden, att de behöver ”leverera och göra bättre” fast att de inte får så mycket
mer resurser.

Besökaren
Alla  informanterna  är  eniga  om  att  deras  besökare  till  största  del  består  av
släktforskare i pensionsåldern. Många av dem är ”stammisar”. Det kommer även en
del  universitetsstudenter,  yrkesverksamma  akademiker,  lärare,  forskare,  skribenter
och  journalister.  En  annan  sorts  besökare  är  de  som behöver  någon  uppgift,  till
exempel ett betyg, och som sedan aldrig kommer tillbaka. Men den i särklass största
kategorin är de som kommer för att delta i programverksamheten. 

Vi  diskuterar  hela  tiden  våra  besökare  och  ska  försöka  nå  nya  
målgrupper  nu  när  vi  haft  en  positiv  ökning  av  besöksantalet,  det  är  
något vi ska jobba med. (Informant 3) 

Avslutningsfrågor
I framtiden tror informanterna att de kommer att fortsätta arbeta på ungefär samma
sätt som nu. Kanske kommer samarbetet med andra ABM- och kulturarvsinstitutioner
att  utökas.  En  av  informanterna  tror  att  besökarna  i  och  med  den  ökade
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digitaliseringen istället för att gå till arkivet kommer att ha möjligheten att gå till ett
bibliotek eller museum med sina frågor: 

Jag tror och hoppas att vi kommer att jobba i varandras verksamheter mer  
naturligt. (Informant 1)

En annan av informanterna tror att det kommer att bli mer kulturhusverksamhet, och
att  arkivet  kommer  att  arbeta  för  att  det  skall  bli  lättare  att  hitta  infomation,
exempelvis genom mer användarvänliga databaser. 
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6. Analys och diskussion

Det är min uppfattning att arkivarieyrket är ett yrke i ständig förändring (se bl a Cook
2013). Sett till  de förändringar och den utveckling arkivarieyrket genomgått  under
senare  år  blir  det  tydligt  att  arkivariernas  yrkesroll  är  på  väg  att  ändra  karaktär.
Digitaliseringen och införandet  av den verksamhetsbaserade  arkivredovisningen är
två bidragande faktorer till denna utveckling. Politikernas krav att arkiven skall arbeta
för  att  bli  mer  synliga  i  samhället  är  ytterligare  en  faktor  som  medfört  en  stor
förändring, vilket än mer förstärker det faktum att arkivariernas yrkesroll är inne i en
förändringsfas. 

De forskningsfrågor  min  undersökning utgår  ifrån,  och som låg  till  grund för  de
frågor informanterna fick diskutera är följande:

 Hur tänker de arkivanställda kring den mer publika arbetsplatsen, och vilka är
deras upplevelser av den nya arbetsmiljön?

 Hur förhåller sig de arkivanställda till sin förändrade yrkesroll, och på vilket 
sätt påverkar den utåtriktade verksamheten det dagliga arbetet?

Som jag tidigare nämnt under rubriken Urval och materialinsamling förutspådde jag
att  det  eventuellt  kunde  bli  en  snedvridning  i  resultatet  på  grund  av  val  av
informanter. I Malmö är informanterna en blandning av arkivanställda som arbetar
med  både  den  publika  verksamheten  och  med  mer  traditionella  arbetsuppgifter.
Informanterna i  Stockholm är däremot  en homogen grupp bestående av arkivarier
som själva valt att arbeta med den publika verksamheten i det publika rummet. Detta
val har de gjort eftersom de ser ett värde i och har ett intresse för att  arbeta med
människor, samt att de vill vara delaktiga i arbetet med att locka nya besökare till
arkivet. En av informanterna i Stockholm påpekade till  och med att hen finner de
traditionella  arkivariebestyren  vara  ointressanta.  Möjligen  skulle  resultatet  i
Stockholm  blivit  ett  annat  om  jag  även  där  haft  ett  slumpmässigt  urval  av
informanter. Detta faktum gör dock inte undersökningen mindre intressant eftersom
svaren  jag  fått  från  samtliga  informanter,  förutom  olikheterna,  även  har  flera
gemensamma  beröringspunkter. Jag  tycker  dessutom  att  jag fått  den  så  kallade
mättnad som Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne talar om, det vill säga att jag
upplever att jag känner igen informanternas svar och att samma svar återkommer i
flera intervjuer (Ahrne & Svensson  2011, s. 44).

Innan  jag  påbörjade  arbetet  med  denna  undersökning  sökte  jag  information  om
stadsarkiven och fick då uppfattningen att de båda arkiven var likartade och därmed
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lämpliga  för  min  undersökning.  Det  visade  sig  dock  att  Stockholms  stadsarkivs
bibliotek  enbart  är  ett  referensbibliotek,  till  skillnad  från  biblioteket  på  Malmö
stadsarkiv som är en filial till Malmö stadsbibliotek och alltså ett utlåningsbibliotek.
Detta skulle visa sig vara den skillnad som gör att informanternas åsikter bitvis går
isär,  och  som  gjort  att  fokus  i  denna  uppsats  till  stor  del  är  riktat  mot  Malmö
stadsarkiv. 

Den publika arbetsplatsen och den nya arbetssituationen
Resultatredovisningen  av  det  empiriska  materialet  visar  att  informanterna  vid
stadsarkiven i Malmö och Stockholm i många avseenden är eniga. Alla informanter
ser  ett  stort  värde  i  att  nya  målgrupper  skall  få  kunskap om arkivinstitutionernas
existens, och ser strävan mot att arkivinstitutionerna skall få en plats i allmänhetens
medvetanden som en självklarhet. De är eniga om att arkiven är till för att användas
och att arkiven måste göras kända för allmänheten, för ingen efterfrågar arkiven om
deras existens är okänd. Detta resonemang ligger i linje med de kulturpolitiska målen,
som säger att  allmänheten  skall  få  ökad kännedom och kunskap om arkiven.  Om
ingen  använder  sig  av  arkiven  finns  risken  att  politikernas  vilja  till  finansiering
kommer att minska. 

Malmö stadsarkiv har  satsat  på att  bli  en allmän mötesplats  och ett  bibliotek  har
realiserats i arkivets lokaler. Detta förfarande är i enlighet med  Arkiv för alla – nu
och i framtiden (SOU 2002:78), där bedömningen är att arkivinstitutionerna för att
stärka den publika arkivverksamheten skall vara mötesplatser för en bred allmänhet,
samt att ett samarbete med bibliotek och museer förespråkas (SOU 2002:78, s. 163).
Detta krockar dock något med Malmöinformanternas åsikter. I Malmö där politikerna
satsat på att stadsarkivet skall  bli en allmän mötesplats tycks den generella bilden
bland informanterna vara att arkivet inte är en lämplig plats för detta ändamål. De
menar att arkivet visst kan vara en mötesplats, men att det då skall vara en mötesplats
med arkivet i fokus, till för de besökare som i någon utsträckning är intresserade av
arkivets  samlingar.  I  Stockholm strävar  stadsarkivet  däremot  inte  efter  att  bli  en
allmän  mötesplats.  En  informant  berättade  till  exempel  att  Stockholms  stad  är
restriktiv  med vem som använder  datornätet,  vilket  innebär  att  besökare  som vill
komma till arkivet och googla får ta med egen dator hemifrån. Informanten fortsätter:
”Det är aldrig någon som bara kommer hit och hänger. Hit kommer folk för arkivet”
(Informant  1).  En  annan  informant  menar  att  arkivet  skulle  kunna  bli  en  bättre
mötesplats för exempelvis studenter, och att det är något de borde arbeta för. Hur som
helst så har Stockholms stadsarkiv tack vare storsatsningen på programverksamheten
ändå lockat till  sig tusentals nya besökare och framtagningen av arkivmaterial  har
även den ökat, vilket tyder på att de fått fler arkivanvändare.

Bosse Angelöw nämner ett antal anledningar till varför anställda kan känna motstånd
till  förändringar.  Det  kan  exempelvis  vara  att  förändringen  får  konsekvenser  på
arbetsuppgifterna,  eller  att  de  anställda  känner  att  deras  yrkesstatus  försämras
(Angelöw  1991,  ss.  23–24). Detta  kan  vara  förklaringen  till  varför  det  finns  ett
missnöje bland informanterna i Malmö och att deras svar skiljer sig så markant från
Stockholminformanternas. Flera av Malmöinformanterna är starkt kritiska till att de
som arkivarier skall arbeta med biblioteksrelaterade arbetsuppgifter i informations-
disken  då  de  anser  detta  vara  slöseri  med  både  tid  och  med  arkivariernas
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yrkeskompetens.  En  anställd  bibliotekarie  finns  visserligen,  men  hans  heltidtjänst
täcker inte upp arkivets öppettider, vilket innebär att informationsdisken emellanåt är
utan bibliotekarie och därmed enbart bemannad av arkivarier eller arkivassistenter.
Detta leder till missnöje, inte enbart hos arkivarierna utan även hos besökarna som
inte alltid kan få den biblioteksservice de önskar och har rätt till. Informanterna anser
att bibliotekssatsningen lett till att arkivet blivit ”ett allmänt häng” och att satsningen
på den publika verksamheten visserligen lockar publik, men att den inte lett till att
nämnvärt fler efterfrågar material ur arkivets samlingar. Dessa faktorer utgör grunden
för personalens missnöje och protester.  Flera av Malmöinformanterna upplever att
arbetsmiljön i det publika rummet försämrats då den allmänna mötesplatsen drar till
sig  både  skrikande  barn  och  hemlösa  personer.  Informanterna  vid  Stockholms
stadsarkiv ser däremot positivt på de förändringar som gjorts där, eftersom effekterna
av  satsningen  på  den  publika  verksamheten  bland  annat  lett  till  många  fler
arkivanvändare.  Informanterna  känner  sig  med  andra  ord  delaktiga  i  det  nya
uppdraget som de tycker berikar deras arbetsdagar. Förändringen gör dem kreativa
och idérika, och energin de får använder de till att arbeta mer. 

Att arkivarier med dubbelt ansvar och många olika arbetsuppgifter känner att de inte
hinner med är något som framkom i den artikel av Mary Manning och Judy Silva
(2012) som jag nämner under rubriken Tidigare forskning. I artikeln framkommer att
arkivarier med dubbelt ansvar för arkiv och bibliotek vid amerikanska högskolor och
universitet  känner  att  de  med  inte  hinner  med  sina  arbetsuppgifter.  I  enkäten  de
svarade på fanns möjligheten att ge kommentarer, vilka i mångt och mycket liknar de
kommentarer jag fick av Malmöinformanterna. En generell bild av de amerikanska
informanternas  kommentarer  är  att  de  biblioteksrelaterade  arbetsuppgifterna  tar
mycket tid från deras andra arbetsuppgifter. Arkivarierna anser att de inte hinner med
att ta hand om arkivet på det sätt som behövs, och att de som arkivarier inte har den
utbildning och kunskap som krävs för att arbeta med biblioteket. Bland de positiva
kommentarerna nämndes att  det utökade ansvarsområdet ger möjligheten att  få en
inblick i andra områden, och att det ger variationer i de vardagliga arbetsuppgifterna.
Någon  påpekade  till  och  med  att  ett  av  resultaten  av  att  ha  en  arkivarie  bland
biblioteksbesökarna är att arkivanvändningen ökat (Manning & Silva 2012, ss. 171–
174).  

Jag kunde ana en oro hos flertalet Malmöinformanter.  De förstår att arkivet måste
utvecklas och locka nya användare, och de har egentligen inget emot att ta sig an nya
arbetsuppgifter.  Bente  Jensen  och  Charlotte  S.H  Jensen  skriver  i  artikeln
Arkivformedling: Mål, begreber og metode att det är viktigt att arbeta för att nå ut till
de grupper i samhället som inte känner till  arkiven eller vet hur de skall användas
(Jensen & Jensen 2006, s. 22). Detta är Malmöinformanterna väl medvetna om och
eniga med. Men samtidigt är de måna om att arkivets primära uppgift inte glöms bort,
det vill säga att vårda, ordna och tillgängliggöra arkivmaterialet, vilket är i linje med
lagstiftningen  (Svensk  Arkivlag  1990:782  §3). Min  bedömning  är  att  flertalet
Malmöinformanter känner sig stressade över att arbetet i informationsdisken tar tid
och kraft från dessa arbetsuppgifter. En informant säger att satsningen på den publika
verksamheten  lett  till  att  personal  som  tidigare  arbetat  med  traditionella
arkivuppgifter,  som exempelvis  ärendehantering,  numera  istället  arbetar  med  den
publika verksamheten, vilket eventuellt kan få som konsekvens att allmänheten får
vänta längre på att få sina ärenden besvarade. Återigen är det möjligt att resultatet av
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intervjusvaren i Stockholm skulle varit mer likt Malmöinformanternas om jag haft tid
och möjlighet att genomföra fler intervjuer med slumpmässigt utvald personal som
inte specifikt arbetar med den publika verksamheten. Svaren jag fick i Stockholm var
att arbetet i informationsdisken visst tar tid från andra arbetsuppgifter, men då främst
från det publika arbetet.

Den förändrade yrkesrollen och det dagliga arbetet
Under rubriken  Förändringsteori (se s. 24) nämner jag Bosse Angelöws (1991) tre
definitioner  på  förändringar:  irrelevanta  förändringar,  positiva  förändringar och
påfrestande förändringar (1991, s. 20). Om jag utgår ifrån informanterna som deltagit
i min undersökning vill jag påstå att ett fåtal informanter i Malmö gav sken av att
förändringarna är irrelevanta, det vill säga att de har varken fått någon positiv eller
negativ konsekvens i informanternas yrkesvardag. För de andra Malmöinformanterna
är min uppfattning att förändringarna är påfrestande, vilket innebär att förändringarna
blir till utmaningar som är förenade med en känsla av förlust av det de hade innan
förändringarnas intåg. Detta kan eventuellt kännas hotfullt för deras yrkesroll. Vad
beträffar Stockholminformanterna är jag av uppfattningen att de ser förändringarna
som positiva och välgörande.  Trots att  informanterna ansåg sig arbeta mer och ha
mindre tid för andra arbetsuppgifter än de publikrelaterade talade de uppskattande om
sitt  arbete,  vilket  fick  mig  att  inse  att  de  hittat  rätt  i  sin  yrkesroll  och  med  sina
arbetsuppgifter. 

En förändring för informanterna är att de idag tillbringar mer tid i informationsdisken
än tidigare. En informant påpekade att arkivariers personlighet generellt inte tillhör de
mest  utåtriktade,  och  menade  att  de  som bemannar  informationsdisken  troligtvis
borde vara andra än arkivarier (Informant 6). Detta knyter an till en artikel av Maria
Thorn i tidskriften Arkiv där arkivarien Agnes Sjöbrandt resonerar kring att det idag
krävs av arkivarier att de skall vara utåtriktade, vilket hon inte tror att alla arkivarier
är, och menar att ”det är tråkigt om duktiga arkivarier väljs bort från arbetsmarknaden
just  för  att  de inte  är  skickliga  pedagoger” (Thorn 2016).  Jag skulle  tro  att  arkiv
vanligtvis inte ses som ”serviceföretag”, men Philip Kotler (2003) refererar i boken
Kotlers marknadsföringsguide från A–Ö till Theodore Levitt, som säger: 

Det finns inget som kallas serviceverksamhet. Det finns bara verksamheter  
vilkas  service  är  större  eller  mindre  än  för  andra  verksamheter.  Alla
jobbar inom service (Kotler 2003, s 147). 

Arkiven skall serva allmänheten med allmänna handlingar och kan därför ses som ett
slags  serviceverksamhet.  Jag  tror  dock  att  de  av  mina  informanter  som en  gång
utbildade sig till arkivarier inte hade i åtanke att de skulle arbeta med service på det
sätt som idag sker, till  exempel som i Malmö där en del av arbetstiden går åt till
biblioteksrelaterade arbetsuppgifter och att serva besökare som inte är där för arkivets
skull. Naturligtvis finns det utåtriktade och serviceinriktade arkivarier som tycker om
att arbeta utåt med besökare, men ledningen bör ha i åtanke, och ta hänsyn till, att det
kan finnas anställda som inte trivs med att ha ett  utåtriktat  arbete.  Detta bör tas i
beaktande när informationsdisken bemannas. En av informanterna nämnde att arkiven
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i framtiden kommer att behöva anställa personal som inte är arkivarier, det vill säga
personer med andra kompetenser och kunskaper. Informanten menade då kunskaper i
att  göra utställningar  eller  i  databasprogrammering,  men det ligger  ändå mycket  i
detta uttalande, att arkiven behöver personal med andra kompetenser. Skall arkiven
vara serviceverksamheter bör informationsdisken bemannas av personal som finner
ett intresse i att arbeta med att ge service till alla sorters besökare.

Bosse Angelöw menar att förändringsviljan är sammankopplad med en förståelse för
att behovet av förändring finns. Tillsammans med faktorer som delaktigthet, tilltro,
trygghet,  självförtroende  och  information  leder  detta  till  motivation  att  förändra
(Angelöw 1991, s. 88). Mina informanter,  både i Malmö och i Stockholm, är alla
motiverade till  att locka fler besökare till  arkiven. De anser att arkivens samlingar
måste  användas,  för  vad är  annars  vitsen med att  samlingarna  bevaras? För  detta
ändamål är personalens förändringsvilja god. Vad som delar informanternas åsikter är
biblioteket  som i  Malmö hamnar  i  fokus.  Huruvida informanterna  före flytten  till
Bergsgatan ställde sig positiva till införandet av biblioteket och arkivet som en allmän
mötesplats, framkommer inte i det empiriska materialet. Detta kan jag se som en brist
eftersom  jag  därmed  inte  vet  om  missnöjet  kommit  efter  att  informanterna  sett
konsekvenserna av förändringarna. Hur som helst bidrar förfarandet till att personalen
ifrågasätter att biblioteket skall finnas i arkivets lokaler, eftersom biblioteket anses
vara en av anledningarna till att arkivet blivit just ett ”allmänt häng”. 

Flertalet informanter i Malmö anser att ledningen inte lyssnar på dem. De känner inte
igen sin arbetsplats och deras känsla för sin yrkesroll har förändrats. Det var inte detta
de ville med sitt  yrkesval,  att  arbeta bland biblioteksbesökare eller  bland personer
som  kommer  till  lokalerna  av  andra  skäl.  Att  låna  ut  böcker  och  dela  ut
toalettpolletter i stället för att ordna och förteckna arkivets material ingick inte i deras
yrkesdrömmar.  Flera  av  dem  känner  sig  motarbetade  och  har  tappat  tilltron  till
ledningen. En informant sade:

Här [på stadsarkivet  i  Malmö]  har  man  inte  fått  med  sig  personalen  från  
början,  vi  har  inte  vetat  vad  som ska  hända  eller  hur  det  skulle  bli  med  
biblioteket.  Så  det  blev  som  en  chock.  Det  är  inte  bara  vi  som  är  
motstridiga, det är hur processen har skötts. (Informant 4)

Av ovanstående citat framkommer att informanternas motstånd kom när de fick klart
för sig vilken verkan förändringarna skulle få för deras yrkesvardag och då de insåg
att det skulle få konsekvenser för deras yrkesroll. 

Informanterna i Malmö känner alltså att  de inte fått vara med i utformningen och
genomförandet av förändringen. Angelöw menar att om en organisationsförändring
leder till missnöje beror det i regel på att de anställda inte fått vara med och påverka,
att personalen ”blir presenterade färdigförpackade förändringsåtgärder, vilka de inte
har några möjligheter att påverka” (Angelöw 1991, s. 19).  Delaktighet är en faktor
som Angelöw nämner som orsak till förändringsmotvilja. Han menar att om anställda
som direkt berörs av förändringar inte ges möjlighet att komma till tals vad gäller
utformning  och  genomförande  kan  detta  leda  till  en  negativ  förändringsattityd
(Angelöw 1991,  s.  24).  Angelöw skriver:  ”Individer  ogillar  att  beslut  fattas  över
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huvudet på dem eller att de beordras att genomföra förändringar som de inte kan inse
nyttan av” (Angelöw 1991, s. 24). Informanterna i Malmö kan inte se nyttan av att
arbeta  med de biblioteksrelaterade  arbetsuppgifterna  i  informationsdisken,  eller  att
arkivet blivit en allmän mötesplats. De anser att arbetstiden kan utnyttjas bättre, att
arkivet borde satsa på arkivanvändarna istället och att annan personal än arkivarier
kan  bemanna  informationsdisken.  Naturligtvis  har  de  inget  emot  att  arbeta  i
informationsdisken när det rör sig om arkivfrågor, men dessvärre är arkivbesökarna
och arkivanvändarna i minoritet. 

Status anses av Bosse Angelöw vara en av anledningarna till  om anställda känner
motstånd till eller välkomnande av förändringar. I sin bok skriver han att individer har
behov av  hög status och att försämringar av denna kan få förödande konsekvenser
som leder till att förändringar motarbetas (Angelöw 1991, ss. 22–23). Detta kan ses
som en förklaring till Malmöinformanternas missnöje. Arbetet i informationsdisken
har  lett  till  att  informanterna  anser  att  deras  yrkeskompetens  inte  kommer  till
användning. De menar att arbetsuppgifterna i informationsdisken, som de ser ut idag,
inte kräver en arkivaries yrkeskompetens och således att deras yrkesstatus blivit lägre.

Informanterna  vid  Malmö  stadsarkiv  är  således  missnöjda  och  känner  att  deras
yrkesidentitet hotas. De känner att ingen lyssnar på dem och att de blivit förbisedda
av  ledningen.  Biblioteket  i  arkivverksamheten,  med  allt  vad  det  medför,  känns
påfrestande för flertalet informanter. Angelöw förklarar att om personalen känner att
förändringar är irrelevanta,  hotfulla  eller  påfrestande leder  detta till  att  personalen
använder sin energi till att försvara sig (Angelöw 1991, s. 20). Efter att ha analyserat
Malmöintervjuerna är min bedömning att det är just detta som skett. Det framkom att
flera informanter var uppgivna, arga och frustrerade och att de upplever att ”ingen”
lyssnar på dem. Jag fick uppfattningen att flertalet av dem känner mindre arbetsglädje
nu än före förändringarna.  Skillnaden mot informanterna i Stockholm är stor. Där
verkar informanterna vara fulla av energi, de är stolta och glada över att deras arbete
med  den  publika  verksamheten  resulterat  i  många  fler  besökare  och  i  fler
arkivanvändare. Men så känner också dessa informanter det som Angelöw nämner
vara några av de anledningar som kan ge upphov till  nöjd och förändringsbenägen
personal:  att  personalen  fått  utökade  möjligheter  att  använda  sin  kompetens  och
kreativitet, att förändringen kommit vid en tidpunkt då personalen kände ett behov av
förändring  och  att  de  känner  sig  stolta  över  sitt  arbete.  De  reagerar  positivt  på
förändringarna eftersom de stimuleras av nya utmaningar. Här tillkommer naturligtvis
även det faktum att personalen har en förståelse för att en förändring är nödvändig för
verksamhetens utveckling, samt att de har förtroende för dem som är ansvariga för
förändringen (Angelöw 1991, ss. 23–25). Men återigen vill jag påpeka att resultatet
möjligen sett annorlunda ut om jag haft tid och möjlighet att intervjua fler anställda
på Stockholms stadsarkiv.

Arkiven som institutioner
Enligt Kajsa Lindberg och Guðbjörg Erlingsdóttir, forskare inom organisationsfältet,
är  dagens  organisationer  visserligen  förändringsbenägna,  men  att  förändrings-
processer inte alltid leder till förväntat resultat (Erlingsdóttir & Lindberg 2007, s. 31).
Jag tycker mig se ett samband mellan detta påstående och arkiven som medverkar i
min undersökning. Enligt regeringens betänkande Arkiv för alla – nu och i framtiden
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(SOU 2002:78) skall arkiven arbeta för att nå nya användare och för att arkiven skall
få  en  naturlig  plats  i  allmänhetens  vardag.  De  medverkande  stadsarkiven  i  min
undersökning  har  gjort  liknande  satsningar  på  den  publika  verksamheten.  Men
politikerna i Malmö hade dessutom en vision att ett bibliotek i arkivlokalerna skulle
öka  besökssiffrorna  och  att  Malmö  stadsarkiv  då  skulle  framstå  som  en  modern
arkivinstitution.  Som  jag  nämner  under  rubriken  Nyinstitutionell  teori (se  s.  21)
hävdar  John  Meyer  och  Brian  Rowan  (1977)  att  denna  strävan  att  framstå  som
lämplig eller modern benämns som myter, vilka kan ses som ett svar på omgivningens
förväntningar.  Biblioteket  på  Malmö  stadsarkiv  har  visserligen  lett  till  arkivets
kraftigt ökade besöksiffror, men i realiteten verkar de besökare som kommer för att ta
del av arkivets handlingar inte ha ökat nämnvärt,  vilket visar att arkivet kommit i
skymundan och att besökarna inte är intresserade av, eller medvetna om, att arkivet
finns. Arkivet  har  dessutom  blivit  ”ett  allmänt  häng”  vilket  lett  till  missnöje  i
personalen. Resultatet av satsningen på den utåtriktade verksamheten i Stockholm är
däremot att arkivet har sett en stor ökning av framplockning ur arkivet, vilket tyder på
att arkivanvändarna ökat i antal. Detta kan ses som en följd av de publika aktiviteter
som anordnas.

Huvudidén  med  den  institutionella  teorin  är  att  organisationer  inom  samma  fält
tenderar  att  likna  varandra  (Erlingsdóttir  &  Lindberg  2007,  s.  35).  ABM-
institutionerna, det vill säga arkiv, bibliotek och museer, har gemensamma historiska
rötter som går tillbaka ända till det antika Mouseion i Alexandria (Nilsson 2000, s.
62). Trots dessa gemensamma rötter finns det stora skillnader inom verksamheterna.
Då de ingår i samma organisatoriska fält påverkas de av varandra, även om de inte
har så mycket kontakt med varandra. Detta är i linje med den nyinstitutionella teorin
där Walter W. Powell och Paul J. DiMaggio menar att även om organisationerna till
en  början  visar  stora  skillnader  tenderar  de  att  sträva  mot  homogenisering.
Institutionerna  blir  genom dessa  förändringar  isomorfa,  det  vill  säga att  de liknar
varandra alltmer (DiMaggio & Powell 1983, ss. 148–149). Det är politikernas vilja
att arkiv, bibliotek och museer skall samarbeta mera, och när museerna och arkiven
säljer böcker, biblioteken och arkiven ordnar utställningar och biblioteket flyttar in till
arkivet –  då blir ABM-institutionerna just isomorfa.

Som jag tidigare nämnt (se s. 20) ses organisationer inom den nyinstitutionella teorin
som institutionellt  bundna då  de  måste  följa  vissa  regler  för  att  bli  legitima  och
trovärdiga. Till följd av samhällets modernisering möts organisationer av nya krav,
och för att överleva krävs att organisationerna är just trovärdiga och lever upp till
samhällets förväntningar (Jönsson, Persson & Sahlin  2011, ss. 83. 88–89). Hur det
står till med trovärdigheten vid Malmö stadsarkiv kan diskuteras då flera informanter
anser att de idag exempelvis inte har tid att ordna och förteckna arkivmaterial, vilket
leder till att det finns material som inte är tillgängligt för allmänheten. Informanterna
menar dessutom att tidsbristen kan leda till att ärendehanteringen blir lidande, vilket
kan  få  som  konsekvens  att  allmänheten  får  vänta  längre  på  att  få  sina  ärenden
besvarade. Utifrån de svar och de resonemang jag fått från Malmöinformanterna är
min  bedömning  att  biblioteket  och  den  utåtriktade  verksamheten  vid  Malmö
stadsarkiv heller  inte lett  till  ökad efterfrågan av arkivmaterial.  Arkivet lever med
andra ord inte upp till det som förväntas av dem.
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Arkiven tillhör  våra kulturarvsinstitutioner  och är särskilda platser  avsedda för att
bevara  information,  och  i  vilka  det  arbetar  arkivarier  som  förmedlar  efterfrågat
material till allmänheten.  I arkivens fall gäller det att leva upp till både de politiska
kraven  och  till  lagstiftningen,  samt  att  tillgodose  allmänhetens  krav  på  att
myndigheternas information skall vara lättillgänglig. I Malmö vill ledningen visa upp
ett  modernt  och  nytänkande  arkiv  dit  alla  är  välkomna.  Men  Lars-Eric  Jönsson,
Anders Persson och Kerstin Sahlin (2011) skriver i boken Institution att ”det man vill
visa upp för omgivningen för att se effektiv, rationell och modern ut, har man ibland
begränsad användning av i vardagens praktik” (2011, s. 88). Biblioteket på Malmö
stadsarkiv kan ses som en modernisering av arkivet, men huruvida det hjälper arkivet
att nå de krav som ställs kan diskuteras.

Populära idéer om förändringar som färdas runt i världen kan vara förklaringen till
varför  många  organisationer  förändras  samtidigt.  Förändringarna  kan  ses  som
(kläd)moden  (Eriksson-Zetterquist  2009,  ss.  130–131),  eller  moderna  idéer,  som
politikerna  påverkas  av.  Samhällets  krav  på  ökad tillgänglighet  leder  tillsammans
med  lagstiftning  och  regler  till  att  ABM-institutionerna  alltmer  tenderar  att  likna
varandra. Malmö stadsarkiv har tagit till sig av dessa moderna idéer och av samhällets
och  politikernas  krav.  Det  begrepp  som inom den  skandinaviska  institutionismen
beskriver hur en idé förflyttas och förändras under vägen är  översättning  (se s. 22).
Ledningen vid Malmö stadsarkiv hade idén att en sammanslagning av arkivet med ett
bibliotek i nya lokaler skulle öppna upp arkivet för allmänheten, locka nya besökare
och göra det mer tillgängligt. Det är min uppfattning att detta initiativ visst lockat nya
besökare, men jag är benägen att tro att effekten ändå blivit den motsatta: arkivet syns
mindre idag eftersom besökarna tror att de befinner sig på ett bibliotek. Arkivet har
alltså inte blivit mer tillgängligt i de nya lokalerna eftersom biblioteket är det första
besökarna möter då de kommer innanför dörrarna: besökarna är inte medvetna om att
de befinner sig på ett stadsarkiv. 

I  detta  sammanhang  kan  även  ett  annat  ofta  förekommande  begrepp  i  den
skandinaviska institutionalismen användas: imitation (se s. 22). För att attrahera nya
besökare  till  arkivet  imiterar Malmö  stadsarkiv  en  för  allmänheten  känd  och
välbesökt kulturinstitution, det vill säga biblioteket. Men biblioteket i arkivets lokaler
är litet och har ett fåtal titlar inom begränsade ämnesområden. Endast en bibliotekarie
är anställd vilket innebär att arkivarier och arkivassistenter, utan den yrkeskompetens
som krävs, skall vara behjälpliga för biblioteksbesökarna. Imitationen kan inte anses
ha  fått  önskad effekt  eftersom den inte  verkar  ha  lett  till  ökade besökssiffror  till
arkivet, utan endast resulterat i nya besökare till biblioteket.

Institutioner är uppbyggda av kollektiva överrenskommelser som styrs av traditioner,
informella sedvänjor och vanor (Jönsson, Persson & Sahlin 2011, s. 11). Här bryter
Malmö stadsarkiv mot normen då det inte är traditionsenligt att arkivarier bemannar
bibliotek.  Jönsson,  Persson och Sahlin  (2011)  förklarar  att  institutioner  inom den
nyinstitutionella  teorin  –  i  det  här  fallet  arkiven  –  ses  som  trögrörliga  och
förutsägbara (2011, s. 109). Men de förändringar som bland annat de stadsarkiv som
medverkar  i  min  undersökning  gjort  tyder  på  att  detta  påstående  inte  är  helt
applicerbart. Politiska beslut och chefer som vågar genomföra förändringar har lett till
att omgivningen inte längre vet vad de kan förvänta sig av de i min undersökning
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medverkande arkiven. Därför vill jag påstå att arkiven varken kan ses som trögrörliga
eller förutsägbara.

Enligt  svensk  Arkivlag  (1990:782  §3)  skall  myndigheternas  arkiv  bevaras,  hållas
ordnade och vårdas så att de tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens  behov.

Stadsarkiven  som  är  föremål  för  min  undersökning  är  myndighetsarkiv  vars
kärnverksamhet är att ta emot, bevara och tillgängliggöra arkivhandlingar enligt ovan
nämnda lagstiftning. Av intervjuerna framkom dock att informanterna inte är eniga
om  vilken  som  är  kärnverksamheten.  Vissa  anser  att  kärnverksamheten  är  den
ovannämnda, medan andra gör bedömningen att även den utåtriktade verksamheten är
en kärnverksamhet. Av allt att döma ser det ut som om stadsarkiven numera har två
kärnverksamheter, men att detta ännu inte är helt förankrat i verksamheterna. 

Sammanfattning
I  regeringens  betänkande  Arkiv  för  alla  –  nu  och  i  framtiden (SOU  2002:78)
framhålls att arkiven bör bli mer synliga i samhället och att de skall arbeta för att nå
ut  till  alla  samhällsgrupper.  Arkiven skall  förutom att  attrahera  nya  besökare och
arkivanvändare även synliggöra och tillgängliggöra arkivmaterialet,  samt tillhanda-
hålla handlingarna enligt tryckfrihetsförordningen. Den allmänt utbredda okunskapen
om  arkivens  existens  och  dess  betydelse  för  var  och  en  måste  förändras,  vilket
innebär en stor utmaning för arkiven. Arkivpersonalen måste tänka i nya banor för att
nå  de  nya  målen,  vilket  påverkar  det  dagliga  arbetet.  På  vilket  sätt  personalen
påverkas  och  hur  de  upplever  förändringarna  är  utgångspunkten  för  min
undersökning.

Malmö- och Stockholms stadsarkiv är två arkivinstitutioner som genom att erbjuda
allmänheten  publika  arrangemang  såsom  utställningar,  visningar  av  arkiven  och
föreläsningar, har tagit arkiven ett steg bort från de traditionella arkiven. De har gjort
det som förväntas av dem och lever upp till de krav som samhällets modernisering lett
till.  Hos den del av befolkningen som har ett intresse för historia och kulturarv är
förändringarna  populära  och allt  fler  av  dessa personer  hittar  till  arkiven.  Malmö
stadsarkiv ha tagit  ytterligare  ett  steg  mot  att  bli  en modern  kulturarvsinstitution:
genom att  låta  ett  biblioteket  flytta  in i  arkivets  lokaler  har de öppnat upp för en
bredare allmänhet dit alla är välkomna oberoende av social status, intresse för arkivet,
ålder eller ursprung. Detta verkar dock ha lett till att arkivet kommit i skymundan.

Informanterna vid Stockholms stadsarkiv är mycket nöjda med sin arbetsplats och i
sin yrkesroll. Möjligen är de något stressade, och en anledning till detta är att cirka 20
procent av arbetstiden är förlagd till  informationsdisken, vilket de upplever tar  tid
från övriga arbetsuppgifter. Informanterna vid Malmö stadsarkiv var fram till flytten
till Bergsgatan hösten 2014 även de nöjda med sin arbetsplats och i sin yrkesroll. Att
biblioteket fått en central plats på arkivet går inte att ta miste på. Flertalet informanter
är kritiska till  biblioteket  i  arkivlokalerna,  och till  arkivet  som allmän mötesplats.

49



Informanterna  anser  att  en  för  stor  del  av  arbetstiden  är  förlagd  till
informationsdisken,  där  merparten  av  arbetsuppgifterna  består  av  att  hjälpa
biblioteksbesökarna  med  utlåning  av  böcker,  att  vara  behjälplig  vid  kopierings-
maskinen  samt  att  dela  ut  toalettpoletter.  Dessa  arbetsuppgifter  anser  flertalet
informanter inte vara förenliga med arkivarieyrket, och de menar därför att andra än
arkivarier borde bemanna informationsdisken, så att arkivarierna istället kan ägna sig
åt de arkivrelaterade arbetsuppgifter som i dag kommer i skymundan. 

Jag har valt  att  se arkivinstitutionerna  utifrån ett  institutionellt  perspektiv och har
analyserat materialet utifrån nyinstitutionell- och skandinavisk nyinstitutionell teori.
För  att  bättre  förstå  informanterna  syn  på  de  förändringarna  som  skett  tog  jag
dessutom hjälp av de förändrings- och organisationsteoretiska fälten där jag utgick
från organisationsförändringar ur ett socialpsykologiskt perspektiv.

Fokus i den här uppsatsen har av olika skäl kommit att hamna på Malmö stadsarkiv.
Då jag i november 2015 praktiserade på arkivet märkte jag inte alls av den frustration
som senare framkom under intervjuerna. Då jag inte var beredd på detta ifrågasatte
jag  mitt beslut att förlägga undersökningen till en arbetsplats där en del av personalen
var missnöjd, och dessutom i konflikt med ledningen. Men eftersom förberedelserna
med  examensarbetet  redan  var  påbörjade  valde  jag  trots  allt  att  fortsätta  min
undersökning.  När  jag  skriver  denna  sammanfattning  har  det  gått  några  månader
sedan jag gjorde intervjuerna. Hur det ser ut på arbetsplatsen idag vet jag inte. Min
förhoppning är att personalen och ledningen kommit fram till en lösning som gagnar
alla inblandade. 

Förslag till fortsatt forskning
Jag har i min undersökning utgått ifrån arkivanställdas erfarenheter och åsikter om
den  utåtriktade  verksamheten.  Under  en  av  intervjuerna  i  Malmö  kom  en  av
informanterna  med förslaget  att  jag även borde intervjua arkivbesökarna och höra
deras åsikter. Informanten berättade att en del av arkivbesökarna var återkommande
sedan flera år tillbaka, och att de möjligen har åsikter om hur verksamheten ter sig
efter satsningen på den utåtriktade verksamheten. I Malmö kan det vara intressant att
undersöka vad besökarna anser om biblioteket  och hur stor del av besökarna som
känner till och som använder sig av arkivet. Då jag i denna undersökning av tidsskäl
varit tvungen att begränsa mig, har jag inte haft möjlighet att göra detta, men anser att
det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning ur besökarens perspektiv. 

Det  skulle  även  vara  intressant  att  undersöka  konsekvenserna  av  den  utåtriktade
verksamheten på längre sikt, vilken spridning den får till andra arkivinstitutioner samt
vilken påverkan den har på arkiven och på kärnverksamheten.

֎֎֎

Citatet  i  uppsatsens  inledning  är  ett  uttalande  från  en  av  de  informanter  jag
intervjuade.  Nog  är  det  väl  så,  att  om  arkiven  inte  används  har  de  bevarade
arkivalierna inget värde.
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev

Information om intervjun

Först och främst vill jag tacka för att du tar dig tid och ställer upp på denna intervju.

En av slutsatserna i regeringens betänkande Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU
2002:78) är att arkivinstitutionerna behöver bli mer synliga och mer tillgängliga för
allmänheten. Två arkiv som har satsat mycket på utåtriktad verksamhet och på att nå
nya målgrupper är stadsarkiven i Stockholm och Malmö. Detta har lett till att antalet
besökare kraftigt har ökat och att arkiven blivit starkare som arkivinstitutioner och
mötesplatser  för  den  breda  allmänheten.  Men  det  innebär  också  att  arkivariernas
yrkesroll på många sätt har förändrats. 

Syftet  med uppsatsen är  att  undersöka  hur arkivanställda  upplever  att  det  publika
uppdraget och den utåtriktade verksamheten förändrat deras vardag, och på vilket sätt
deras yrkesroll påverkats. 

Dina svar kommer att  redovisas anonymt.  I de fall  där jag citerar  ett  intervjusvar
kommer jag att vid behov att skriva om texten så att orden inte kan knytas till  en
enskild  person.  Det  viktiga  för  mig  är  att  undersöka  tankar  och  upplevelser  hos
informanterna överlag och inte hos enskilda anställda! 

Intervjuerna kommer att raderas när uppsatsen blivit godkänd.

Tack för din medverkan!

Pernilla Deponte
070-xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx@xxxxx.xx
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Bilaga 2: Intervjuguide

            Bakgrundsfrågor:
 Var har du arbetat tidigare?
 Hur kommer det sig att du började arbeta här?
 Yrkesroll? Titel?
 Utbildning och arbetslivserfarenhet?
 Hur länge har du arbetat som arkivarie?
 Hur länge har du arbetat här?
 Hur känner du för ditt yrke?
 Vad tycker du är det roligaste med ditt arbete?

            Arkivet:
 En  av  slutsatserna  i  regeringens  betänkande  Arkiv  för  alla  –  nu  och  i

framtiden (SOU 2002:78) är att arkivinstitutionerna behöver bli mer synliga
och mer tillgängliga för allmänheten. Vad anser du om detta?

 Vad anser du om arkivets roll som mötesplats för allmänheten?
 Vilken roll/funktion tycker du att arkivet skall ha?
 Vad erbjuder arkivet besökarna?
 Vilken anser du vara arkivets viktigaste uppgift framöver?

            Den publika verksamheten:
 Kan du berätta lite om den publika verksamheten?
 Hur upplever du den nya publika verksamheten?
 På vilket sätt har den utåtriktade verksamheten förändrat din vardag?
 På vilket sätt anser du att det nya publika uppdraget förändrat din yrkesroll? 
 Anser du förändringen vara positiv eller negativ? Varför?
 Har fokus flyttats från kärnverksamheten?
 På vilket sätt tror du att den publika verksamheten kan utvecklas ännu mer?

            Expeditionen:
 Hur ofta arbetar du i expeditionen? Hur många timmar åt gången?
 Hur bestäms vem som skall bemanna expeditionen?
 Kan  du  berätta  kort  om  något  speciellt  möte  eller  en  speciell  händelse  i

expeditionen?
 Har du någon gång känt obehag när du arbetat i expeditionen?
 Anser  du  att  arbetet  i  expeditionen  tar  för  mycket  tid  från  dina  andra

arbetsuppgifter?
 Har  det  tillfört  din  vardag  något  positivt  eller  negativt  att  arbeta  i

expeditionen?
 Har du lärt dig något av nytta genom att arbeta i expeditionen?
 Tycker  du  att  man  behöver  någon  speciell  kompetens  eller  krav  på

personligheten för att arbeta i expeditionen?
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            Besökaren:
 Kan du beskriva era besökare?
 På vilket sätt tror du att arkivanvändaren påverkats av förändringen?
 Tror du att det utåtriktade arbetet får fler att intressera sig för arkivet och de

handlingar som finns i arkivet?

            Avslutningsfrågor:
 Hur tror du arkivet kommer att se ut om 10 år?
 Är det någon fråga jag glömt ställa? 
 Är det något annat du vill berätta?

            Följdfrågor:   
 Hur menar du? 
 Hur kommer det sig? 
 Kan du utveckla det? 
 På vilket sätt? 
 Har du några exempel? 
 Varför är det så? 
 Vad innebär det? 
 Får det några konsekvenser? 
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