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Abstract

Historically objects in archives and objects as "documents" have been discussed for a
long time. The focus of the discussion has generally been on defining what is a
document, and what is not, and later what is in turn an act and thus belongs in the
archive, and what does not. An object is generally not defined as an act. However,
most archivists will sooner or later come across such non-traditional archive material.
Some may say, as is further discussed in this essay, that this material does not belong
in the archive but rather in a museum. There may however be other values   that can be
taken into account in terms of the objects' being or not being in archives, but the type
of archive can be decisive for what significance is attached to these. In this master’s
thesis we investigate how archivists at municipal archives view objects in the archive
in relation to legislation but also in the light of their own experiences and value
perceptions. With the aim of examining a perceived situation within a particular
context, semi-structured interviews with archivists working at seven different
municipal archives in Sweden have been carried out. In order to understand how
value might be discerned a theoretical framework is applied to the result. Core
contributions to the theoretical framework come from axiology, macro-appraisal and
thoughts developed by the classical Chinese philosopher Mòzǐ. We also elucidate the
importance of materiality of objects and its role in value creation regarding said
objects. Several different values, and parallel value perceptions, have proven to be
able to affect the view of objects and their raison d'être in archives. Other findings
include the effects of the professionalisation of the archival profession and how the
archivist's individual experiences and frames of reference affect the view and
assessment of value of objects.
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1 Inledning

Det finns en utbredd föreställning att arkiv endast innehåller pappershandlingar, eller
i modern tid även digitala handlingar, som ska bevaras för framtiden. Denna
föreställning är visserligen inte fel, men utöver detta innehåller många arkiv även
andra typer av material. Det kan röra sig om exempelvis fotografier, ljudinspelningar
och diverse olika föremål av varierande material, ursprung, storlek och koppling till
de mer traditionella arkivhandlingarna. Fotografier, ljudinspelningar och rörlig bild
räknas numera till det traditionella arkivmaterialet, men när det gäller föremål ser det
annorlunda ut. Det kan upplevas som att föremål i arkiv befinner sig i en gråzon, där
de inte enligt lagstiftningen definieras som arkivhandlingar, men ej heller är
museiobjekt.

Det har skett flera förändringar för offentlig arkivsektor under de senaste 30 åren som
kan ha förändrat förutsättningarna för föremål i arkiv, exempelvis förtydliganden av
den relaterade lagstiftningen, såsom arkivlagens införande och i dess kölvatten
arkivförordning, föreskrifter och arkivreglementen. Det finns dessutom flera olika sätt
att förstå hur värde uppstår och förmedlas. Föremålen skulle kunna sägas ha en
inneboende ambivalens och en tvetydighet över sig, som är svår att komma undan.
Huruvida förändringarna i den relaterade lagstiftningen har påverkat förekomsten av
– och arkivariers syn på – föremål i kommunarkiv är något som vi genom denna
uppsats avser att studera, och den komplexa frågan om vad som hör hemma i arkiven
och vad som inte gör det kommer genomgående att vara närvarande.

Sedan 1990-talet har det skett en professionalisering av arkivarieyrket med ökade
krav och förväntningar från arbetsgivarna på att arkivarien har akademisk utbildning
(Nezwal de Maré & Stenberg, 2014 s. 6–8). Professionella yrken kan definieras som i
något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt
sanktionerade, abstrakta kunskapssystem. Detta ger utövarna av professionella yrken
förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av
allmänheten (Brante, 2014, s. 21). Bland annat har Anna Nilsson i masteruppsatsen
Att tämja en hydra (2019) visat att det inte alltid är lätt att få människor utanför den
ganska snäva arkivsfären att förstå vikten av det arbete arkivarier utför. Nilsson (2019
s. 35–36) argumenterar också för att det, i takt med att kraven på utbildning ökar,
etableras en uppfattning om arkivarien som ledande expert inom sitt område. Denna
ökade professionalisering kan också mycket väl tänkas innebära ett större mått av
likriktning bland yrkesverksamma. Detta kan därmed inverka på hur arkivarier ser på
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och värderar material som enligt litteratur och lagstiftning rörande offentlig
arkivsektor inte tydligt hör hemma i arkiv, men som skulle kunna ha andra
beaktansvärda värden.

1.1 Problemformulering med bakgrundsbeskrivning

Vid en historisk tillbakablick tydliggörs att föremålens plats i arkiven och som
“dokument” har diskuterats under lång tid. Diskussionen har kretsat kring att
definiera vad som är ett dokument, och vad som inte är det, och sedermera vad som i
sin tur är en handling och därmed hör hemma i arkivet, och vad som inte gör det. I
tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF) 2 kap. § 3 definieras en handling enligt
följande: “Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning
som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat
sätt”, en definition som inte tar upp föremål. Anne Cooke (1991, s. 57) menar dock
att arkivarier förr eller senare kommer att stöta på material i arkiv som inte är
traditionellt arkivmaterial eller så kallade handlingar. Även om inriktningen i Cookes
artikel är på skolarkiv så kan hennes slutsats sannolikt appliceras på de flesta
arkivarier. Hon menar vidare att arkivarier gärna hävdar, med hänvisning till
exempelvis litteratur, forskning och lagar, att eftersom detta material inte är
arkivhandlingar, så hör det inte hemma i arkivet utan snarare i ett museum (Cooke
1991, s. 57).

Det kan dock finnas andra värden som tas i beaktande i fråga om föremålens vara
eller icke vara i arkiv, men typen av arkiv kan vara avgörande för hur stor vikt som
läggs vid dessa. Inom enskild sektor som inte omfattas av arkivlagstiftningen i
Sverige kan föremål tas emot utifrån en friare bedömning. I offentlig sektor är
förutsättningarna andra. Framför allt har det sedan början av 1990-talet och framåt
skett stora förändringar inom den relaterade lagstiftningen, vilket kan ha påverkat
förekomsten av – och synen på – föremål i denna arkivsektor. Kommunarkiven är en
del av offentlig arkivsektor i Sverige. Primärt ligger fokus i offentliga arkiv på
allmänna handlingar i pappers- eller digital form men det är historiskt sett inte
ovanligt att föremål har ingått i leveranser som har inkommit till, och mottagits av,
kommunarkiv.

När det gäller tidigare forskning inom området är antalet studier som berör föremål i
arkiv få till antalet och de som anknyter till ämnet är idag relativt ålderstigna. Att den
forskning som behandlar föremål i arkiv är av äldre datum innebär dock i sig inte ett
problem. Däremot tas av naturliga skäl inte upp sådant som har hänt på senare tid.
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Avsaknaden av litteratur och forskning som tar upp och väger in de senaste tre
decenniernas förändringar och utveckling inom området lämnar därför en
forskningslucka. På grund av att föremål i kommunarkiv kan ha en koppling till de
allmänna handlingar som arkiven består av, och även kan ha levererats ihop med
traditionella arkivhandlingar, kan det också anses vara ett problem att det i dagsläget
finns så få studier gjorda rörande hur arkivarier ser på dessa föremål. I förlängningen
vore det möjligt att detta påverkar hur de värden som föremålen kan ha tas tillvara.

Som ett första steg i att närma oss ämnet vill vi undersöka hur arkivarier på
kommunarkiv ser på föremålen i arkivet, i relation till lagstiftningen men också mot
bakgrund av deras egna erfarenheter och värdeuppfattningar. Flera olika värden skulle
kunna påverka synen på föremål och dess existensberättigande i arkiv. Vi anser att det
här finns en forskningslucka som vi vill bidra till att fylla. Denna uppsats på
masternivå lyfter ämnet och inbjuder även till vidare forskning inom området. Vi
menar att vår studie kan bidra till kunskap inom ett idag relativt outforskat fält.

1.2 Syfte och frågeställningar

Föremål utgör en särskild kategori bland arkivmaterial, som i dagsläget inte tydligt
täcks in av den rådande arkivlagstiftningen. Därmed öppnas det upp för en mångfald
av individuella värdebedömningar bland arkivarier.

Syftet med uppsatsen är att visa hur olika värden kan samspela eller existera parallellt
i frågan om föremåls existensberättigande i kommunarkiv och hur olika
värdeuppfattningar påverkar arkivariers syn på föremål.

Följande frågeställningar har formulerats:

1. Hur har kommunarkivariers syn på föremål i kommunarkiv påverkats av
förtydligad lagstiftning för offentlig arkivsektor från 1990-talet och framåt?

2. Vilka andra faktorer eller värden, utöver lagstiftningen, påverkar hur
arkivarier ser på föremål i kommunarkiv?

1.3 Definition av begrepp

Begreppet föremål kommer i denna uppsats genomgående att användas för att
beskriva den typ av material i kommunarkiv, och de olika aspekterna av dessa, som vi
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avser att studera. Med begreppet föremål förstås sådana objekt som inte utgörs av
traditionellt arkivmaterial.

Till traditionellt arkivmaterial räknas exempelvis skriftliga dokument, fotografier,
ljudupptagningar och rörlig bild, det vill säga material som enligt TF 2 kap. 3 § är att
definiera som handlingar.

1.4 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa studien till att behandla föremål i kommunarkiv i Sverige.
Avgränsningen bottnar i det faktum att kommunarkiv omfattas av de lagar som styr
offentlig arkivsektor. För offentlig sektor är det således formulerat i lagtext vad som
definierar en handling. Därmed kan eventuellt bedömningarna av vilket slags material
som hör hemma i arkivet vara mer underbyggda av lagtexterna inom offentlig sektor
än i enskild sektor. Lagstiftningens påverkan är intressant att undersöka i förhållande
till andra värden som föremål i arkiv kan tänkas inneha eller upplevas ha. Det andra
fokusområdet är att undersöka vilka andra värden eller faktorer som kan påverka
arkivariers syn på föremål i kommunarkiv. Vi har under utbildningen vid
ABM-masterprogrammet, Lunds Universitet (2019–2021) observerat att
kommunarkiv som vi har kommit i kontakt med har haft föremål i sina samlingar, och
har då intresserat oss för hur arkivarier anställda på kommunarkiv ser på dessa
föremål och vilka värden som de anser att föremålen har för arkivet och
verksamheten.

I fråga om föremål i arkiv ligger det initialt nära till hands att studera arkiv i enskild
sektor som generellt innehåller fler föremål än arkiv i offentlig sektor. Skillnaden kan
dels bero på att arkiv i enskild sektor inte är reglerade i lag rörande vad som är en
arkivhandling, dels på att det kulturhistoriska värdet kan väga tyngre i fråga om
bevarandet av föremål i enskilda arkiv än vad det gör i offentliga arkiv. Den
lagstiftning och offentlighetsprincipen som gäller för offentlig arkivsektor i Sverige
innebär en stor skillnad i förutsättningarna för offentliga arkivverksamheter i
förhållande till de enskilda arkiven (Edquist 2018, s. 20). En kandidatuppsats har
dock redan skrivits rörande föremål i folkrörelsearkiv (Myrdal, 2009), medan ämnet
inom den offentliga sektorn i Sverige är till synes outforskat. Vi avser också att
fokusera på arkivariers syn på föremål i arkiv, i relation till lagstiftning och andra
värden samt individuella referensramar, intressen och bakgrund. Därför är det
intressant att fokusera på kommunarkiv som är en del av offentlig arkivsektor.
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Denna studie fokuserar på tidsperioden från 1990-talet och framåt. Avgränsningen i
tid beror på att denna period har inneburit stora förändringar för offentlig arkivsektor
i fråga om lagstiftning och ett förtydligat uppdrag, samt en ökad professionalisering
av yrket, vilket kan ha påverkat arkivariers syn på föremål i arkiv. För att förstå
problematiken, bakgrunden samt nutiden i relation till de diskussioner som
åtminstone sedan slutet av 1800-talet har förts gällande vad som är ett dokument och
sedermera en arkivhandling, kommer vi som en del av litteratur- och
forskningsöversikten att göra en historisk tillbakablick och lyfta de mest framstående
teorierna och slutsatserna rörande dessa frågor. Detta är nödvändigt för att sätta den
moderna diskussionen och problematiken i en vidare historisk kontext men det bör
betonas att det inte är detta tidsspann som den aktiva studien fokuserar på.

1.5 Disposition

Denna uppsats består av 9 kapitel som i sin tur är indelade i ett eller flera avsnitt.
Inledningskapitlet (1) beskriver förutsättningarna för studien genom
Problemformulering och bakgrundsbeskrivning, Syfte och frågeställningar samt
redovisning av de Avgränsningar som har gjorts. Eftersom det genomgående i
uppsatsen görs åtskillnad på föremål och traditionellt arkivmaterial finns det i
inledningskapitlet även ett kort avsnitt med Definitioner av hur dessa begrepp
kommer att användas. Även Arbetsfördelning i processen tas upp under ett eget
avsnitt. Innan fokus läggs på själva studien görs i kapitlet Bakgrund (2) en
genomgång av den litteratur och tidigare forskning som för denna uppsats är relevant,
för att kunna sätta in studien i ett vidare sammanhang och tydliggöra kontexten. I
detta kapitel finns också avsnittet Handlingsbegrepp och lagstiftning, där lagar
relaterade till problemformuleringen och frågeställningarna tas upp.
Handlingsbegreppet i TF 2 kap. 3§ är centralt för studien och återkommer
kontinuerligt i texten, varför det presenteras tidigt under eget avsnitt. I kapitlet Teori
(3) ges först en genomgång av värdeteorier hämtade från arkivvetenskap och
axiologi, därefter presenteras teori om värde uifrån filosofen Mòzǐ. Dessa teoretiska
och filosofiska ingångar bildar tillsammans det teoretiska ramverk som uppsatsen
utgår ifrån och som den analyserande diskussionen sedan förs utifrån. Följande
kapitel, Metod (4), beskriver de metoder som används i den empiriska delen av
uppsatsen och motiverar valet av metod. Intervju som metod presenteras och den
hermeneutiska ansatsen och tillvägagångssättet för bearbetning motiveras. Här tas det
i egna avsnitt upp frågor om validitet, forskningsetik, urval samt bearbetning och
undersökningsgruppen presenteras inför kapitlet Resultat (5). Under denna rubrik är
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resultatet av de empiriska undersökningarna, det vill säga de intervjuer som har gjorts
med arkivarier på kommunarkiv i Sverige, sammanställt under temarubriker.
Resultatet diskuteras sedan och sätts i relation till det teoretiska ramverket och
litteratur- och forskningsöversikten under rubriken Analyserande diskussion (6). Den
analyserande diskussionen förs utifrån de uppsatsens två frågeställningar. De mest
framträdande dragen i den analyserande diskussionen sammanfattas under
Sammanfattning (7). Genom studien har även en del intressanta aspekter framkommit
som inte är direkt applicerbara på vårt formulerade forskningsproblem och som ligger
utanför ramen för denna studies syfte och frågeställningar. Dessa uppslag presenteras
under Vidare forskning (8). Avslutningsvis redovisas källor under rubriken Referenser
(9).

1.6 Arbetsfördelning

Vi är i denna uppsats två författare som har arbetat parallellt med samtliga textavsnitt.
Bearbetningen av texten har skett i delade dokument i Google Docs, varför båda har
haft tillgång till, och kunnat arbeta med redigering och utformning av, samtliga
textstycken. Vi har regelbundet haft diskussioner samt planerat arbetet genom digitala
möten i mötesplattformen Microsoft Teams. Vidare, för att båda ska lära känna allt
insamlat material, har vi genomfört intervjuerna tillsammans i Microsoft Teams.
Transkriberingen har delats upp mellan oss av praktiska skäl, men eftersom
transkriberingsprocessen är en viktig del i det inledande analysarbetet har vi sedan
bytt material med varandra och skrivit sammanfattningar i löpande text av det
viktigaste framkomna resultaten från den andras transkribering. Sammandrag ger en
helhetsbild av det resultat som har framkommit (Widerberg 2002, s. 115). Detta
material har sedan använts för analysen, tillsammans med de mer utförliga och
ordagrant utskrivna transkriptionerna. Genom att bearbeta allt material i delade
dokument har vi säkerställt att båda har fått ett nära förhållande till allt insamlat
intervjumaterial, vilket var en förutsättning för gemensamt analysarbete och
diskussion rörande resultaten.
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2 Bakgrund

Bakgrundskapitlet är uppdelat i två huvudsakliga delar: först görs en översikt av
relevant litteratur och tidigare forskning som anknyter till temat, det vill säga som på
olika vis och från olika perspektiv berör föremål i det avseende som här undersöks.
Därefter behandlas lagstiftning som relaterar till och har relevans för de formulerade
frågeställningarna och problemformuleringen. De två centrala delarna innehåller i sin
tur underrubriker som behandlar dokumentbegreppets utvidgade betydelse; fysiska
objekts särskilda materialitet och vad som skiljer föremål från texter och annat
traditionellt arkivmaterial samt avslutningsvis en genomgång av handlingsbegreppet,
vad som utgör allmän handling och rättsliga bedömningar av föremål som (allmän)
handling.

2.1 Litteratur- och forskningsöversikt

Litteratur och forskning som direkt berör ämnet föremål på det vis som i denna
uppsats avses är inte speciellt omfattande. Detta gäller för svenska förhållanden likväl
som internationellt. För svensk del är det särskilt tydligt gällande offentlig
arkivsektor, även om det på enskild sida inte är mycket annorlunda bortsett från
kandidatuppsatsen Föremål på folkrörelsearkiv av Kristina Myrdal (2009) som
behandlar föremålshantering och praktiskt tillvägagångssätt vid förteckning av
föremål i folkrörelsearkiv. För att kunna placera in denna uppsats i en vidare
forskningskontext behöver vi därför närma oss ämnet från olika infallsvinklar och
utgå från flera olika forskningsfält. Detta görs dels utifrån de studier som finns
rörande det utökade dokumentbegreppet, dels rörande studier av materiella objekt.
Därefter ges en översikt av forskning där objekts- och materialitetsbegreppet har
studerats samt hur materiella ting kan vara bärare och förmedlare av egenskaper som
texter saknar.

2.1.1 Föremål i arkiv

Internationellt har Jan Brazier (1997) undersökt föremålens plats i arkiven. Dessa
konstateras i en australiensisk kontext bli behandlade med viss skepsis från arkivens
sida och är vanligtvis eftersatta. Orsakerna kan vara resursbrist men det kan också
bero på en konflikt såväl inom kulturarvsinstitutionerna som mellan disparata
uppfattningar mellan institutioner och samhället i stort. Brazier (1997 s. 1–3) utgår
från Hilary Jenkinsons klassiska exempel med elefanten som arkivhandling, vilket
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innebär att det inte finns något som i sig hindrar att en elefant arkiveras, men att det
finns mer eller mindre lämpliga förvaringsplatser. Arkivens uppfattning följer
vanligen detta, och vad som uttrycks liknande i Keeping archives (Schwirtlich, 1987
s. 5) om att material bör hanteras och tas om hand av lämplig expertis och relevanta
institutioner, något som innebär att föremålen normalt finns hos museer. Då föremål
trots allt förekommer i arkiv finns olika bakomliggande orsaker till detta. Vanligtvis
hör föremålen till andra slags handlingar och kan därför hamna i arkivet eller så finns
kanske ingen bättre plats (Brazier, 1997 s. 2). Föremål i arkiv befinner sig i ett slags
limbo där myndigheter många gånger har uppfattningen att allt som har
kulturhistoriskt värde är arkivens ansvar, och att det finns en allmän uppfattning i
samhället om att arkiv kan förvara föremål. Arkivens uppfattning, och
myndigheternas samt allmänhetens uppfattning skiljer sig alltså åt vilket försvårar
situationen.. Braziers (1997 s. 2) egen uppfattning om föremåls vara eller inte vara i
arkiv är inte helt tydlig. I slutändan blir det upp till arkivarierna att besluta om.
Museerna har dock ofta bättre förutsättningar att bevara föremål, men överförs de dit
är det viktigt att en länk mellan föremål och eventuella tillhörande handlingar
bevaras. Föremålen ses och tolkas inte längre som fristående entiteter utan i ett
sammanhang vilket gör att information om proveniensen blir viktig (Brazier, 1997 s.
5).

Francis Garaba (2019) har studerat skolarkiv i den sydafrikanska provinsen
KwaZulu-Natal där föremål inte är det primära materialet. Skolarkiven har dock i
många fall föremål i sina samlingar och det verkar finnas en utbredd uppfattning om
att dessa är en naturlig del av arkiven. Relativt vanligt förekommande är att olika
föremål skickas in till skolorna av före detta elever och då införlivas i arkiven. Ett
stort problem som rör föremålshanteringen i de undersökta skolarkiven är bristande
resurser, både ekonomiska och säkerhetsmässiga då föremålen kan vara
stöldbegärliga. När det gäller bruket av föremålen skriver Garaba (2019 s. 42) att
vissa av skolorna använder dem i historieundervisningen eller i annat pedagogiskt
arbete. Deras värde bedöms vara högt och de anses ofta vara det slags arkivmaterial
som framkallar de starkaste känslorna (Garaba, 2019 s. 48). Även Janine St. Germain
(2016) beskriver hur föremål, bland annat pokaler från idrottsevenemang, har lämnats
till ett skolarkiv i New York av tidigare elever. Föremålen används tillsammans med
annat arkivmaterial vid olika utställningar. St. Germain poängterar att föremålen bär
på en historia som kan användas för att stärka skolans identitet och knyta samman
historien med nutiden och framtiden:
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They not only connect us to the past; they also remind us that we are part of a great and
important continuum. They highlight our legacy, strengthen community and school culture,
and connect alumni. Most important, they encourage ongoing institutional stewardship — so
we, too, will be remembered by those who come after us.

(St. Germain, 2016 s. 112)

Vicki Sung-yeon Kwon och Lathika Sritharan (2020) visar med forskningsprojektet
Memories and Records: The Vaccine Archive, att föremål kan användas för att belysa
dagsaktuella problem och frågeställningar kopplade till pandemier, migration och
immunitet. Syftet med projektet och de utställningar det ledde fram till var att väcka
tankar om immunitet och vaccinering, i en tid av utbredd migration och
gränsöverskridande. Frågan som Sung-yeon Kwon och Sritharan ställde sig var om
det är möjligt att uppnå flockimmunitet i de “kontaktzoner” i gränsövergångsområden
där människor med olika geopolitisk bakgrund samlas. I utställningarna
kombinerades traditionella pappershandlingar och fotografier med föremål av olika
slag, i många fall personliga minnessaker och olika vardagsföremål med koppling till
vaccinering.

Inom historieforskningen har Tlou Setumu och Mpho Ngoepe (2014 s. 1–2) studerat
hur alternativa källor i form av exempelvis artefakter eller andra föremål kan
användas för att berika och förstärka annat källmaterial. De poängterar att detta slags
källmaterial ofta förkastas av historiker som betraktar traditionella källor som de enda
med värde. Det traditionella materialet föredras också ofta på grund av tillgänglighet
eller en ovana vid att arbeta med alternativa material. Istället för att låsa sig vid det
traditionella borde man, menar författarna, betrakta alla slags lämningar efter
mänskligt liv och mänskliga verksamheter som legitima källor till kunskap. Det är
också, utifrån den sydafrikanska kontext som författarna verkar i, så att traditionellt
arkivmaterial i textform många gånger är begränsat till att röra vissa grupper i
samhället. Stora delar av befolkningen står utanför, dels på grund av avsaknaden av
skriftbaserad kultur, dels ett annorlunda sätt att se på och värdera historien som
fenomen (Setumu & Ngoepe, 2014 s. 3; jämför också Murove, 2003 s. 13–15). Det
tidigare apartheidsystemets diskriminering baserat på etnicitet bör också beaktas som
en anledning till att skriftligt material saknas rörande en stor del av befolkningen.
Alternativa källor likt föremål innebär en möjlighet att skriva dessa tidigare
negligerade gruppers historia (Setumu & Ngoepe, 2014 s. 3–4). I den undersökning
man gjorde om i vilken utsträckning som alternativa källor har använts i
studentuppsatser och avhandlingar vid sydafrikanska universitet, fann författarna att
detta knappt förekommer. Författarna pekar på några studier där alternativa källor
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hade kunnat användas, men där så inte gjorts. Det ligger dock utanför artikelns syfte
att närmare undersöka varför, utan detta lämnas till andra forskare att studera vidare
(Setumu & Ngoepe, 2014 s. 7–11).

2.1.2 Dokumentbegreppet

Åsikterna rörande hur och om tredimensionella objekt kan ses som dokument har gått
vida isär. Redan år 1887 menade Luigi di Cesnola på Metropolitan Museum of Art att
museer på flera vis kan likställas med bibliotekssamlingar, men att skillnaden ligger i
objekten, och att dessa kan erbjuda något extra som böcker inte kan tillgodose (Given
& McTavish 2010, s. 11). di Cesnola var inte den enda framstående personen som vid
denna tid uppmärksammade tredimensionella ting som dokument. Objekt ansågs på
ett relativt allmänt plan vara dokument, men i en annan form än klassiska
pappershandlingar eller böcker. Även om informationen inte var i tryckt form
argumenterades det för att objekt innehöll information som också kunde läsas, om än
inte på samma vis som böcker (Given & McTavish 2010, s. 11). Alexander H
MacKay, redaktör för  Educational Review, publicerade i slutet av 1800-talet en artikel
som behandlade fördelarna med att i studiesituationer använda sig av såväl objekt
som skriven text i kombination. Detta i syfte att nå djup förståelse för hur saker och
ting hänger samman i världen, eftersom MacKay ansåg att dessa inte kunde ge en
fullständig bild utan varandra (Given & McTavish 2010, s. 11). Således kunde ny
information och ny kunskap erhållas genom att studera museernas objekt i
kombination med tryckta källor ur arkiv och bibliotek, och dessa hör således ihop
genom att de kompletterar varandra.

Paul Otlet skrev i sin berömda Traité de documentation (1934) att handlingar i text-
eller grafisk form är representationer av idéer eller objekt, men objekten själva kan
utgöra dokument om betraktaren informeras av dem. Allt från konstverk till
arkeologiska artefakter kan med detta synsätt vara dokument (Buckland, 1997 s. 805).
Suzanne Briet är en annan pionjär på området som i sin Qu'est-ce que la
documentation? (1951) följer Otlet och öppnar upp för en bredare tolkning av
dokumentbegreppet i det att dokument kan vara mycket mer än traditionella
pappershandlingar. En definition av Briet (2006 s. 10) lyder: “any concrete or
symbolic sign [indice] preserved or recorded toward the ends of representing, of
reconstituting, or of providing a physical or intellectual phenomenon”. Hon tar upp
exemplet med stjärnor, djur och stenar (så som de förekommer i naturen). I sig själva
är dessa visserligen inte dokument, däremot får de dokumentstatus när de
katalogiseras och sammanställs till stjärnkartor, visas på zoo eller ställs ut på ett
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muséum. Tanken att dokumentbegreppet är betydligt vidare än att endast innefatta
traditionella pappershandlingar, fotografier och ljudupptagningar togs upp och
vidareutvecklades på 1990-talet av Michael Buckland. Han noterar att med dokument
menas vanligtvis texter av olika slag eller andra objekt som han kallar textbärande
(1991 s. 354–355). Dokument är bärare av information, men detta gäller också andra
slags objekt som i normalfallet inte skulle betraktas som dokument. Dylika
informationsbärande objekt kallar Buckland information as thing, vilket kan ses som
information i fysisk form men som inte har dokumentstatus (Buckland, 1991 s.
351–354; 1997 s. 804).

Diskussionen om dokumentbegreppet har fortsatt under 2000-talet. Bernd Frohmann
(2009 s. 296–298) breddar uppfattningen om vad ett dokument kan vara genom att
visa på att det inte krävs rigida, och av alla erkända, begreppsdefinitioner. Det handlar
snarare om att komma överens om hur vi talar om ett fenomen i specifika fall.
Därefter är det möjligt att diskutera andra fall baserat på likhet eller
överensstämmelse med det inledande fallet. Härigenom skapas en sorts klasser eller
familjer av fenomen/företeelser/objekt som delar vissa egenskaper. Förutom sådana
språkfilosofiska ansatser att vidga dokumentbegreppet har den ökande
digitaliseringen inneburit ett nytt intresse för diskussionen. Buckland (2014) har
också utvecklat sina tidigare resonemang kopplat till just digitaliseringen och ett
behov av vad han kallar dokumentalitet som sträcker sig bortom en konventionell
dokumentsuppfattning.

Asy Sanches och Ronald E. Day (2020 s. 1) lyfter fram att också naturligt uppkomna,
av människan ej skapade föremål, och inte endast texter kan ha dokumentfunktion
och analyserar dokument i termer av fixity. Dokument fixerar enligt författarna
mening och bevarar på så sätt omdömen och handlingsmönster över tid och kan bidra
till att skapa stabilitet i samhället. Det finns en permanens, en varaktighet i att något
görs till ett dokument samtidigt som det i skapelseögonblicket också tillskrivs mening
och värde. Dessutom kan dokumenten ses som en funktion av makt samtidigt som de
också är bärare av densamma (Sanches & Day, 2020; jämför O’Toole, 1989). James
M. O’Toole (1989 s. 11–12) skriver vidare att det har funnits en uppfattning inom
arkivsektorn att samlingarna äger detta slags permanens. Man har dock inte varit
överens om ifall det gäller handlingarna som sådana i materiell bemärkelse samt den
information de innehåller, eller om det endast gäller informationen som sådan. Att
beteckna en handling som innehavare av permanens skänker ett bevarandevärde och
samtidigt något absolut åt handlingen vilket undantar den från gallring. Denna
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permanens menar O’Toole inte endast är resultatet av ett medvetet urval utan kan
tillskrivas handlingarna genom det faktum att de en gång tagits in i arkivet. En
konkurrerande uppfattning om hur arkivmaterial värderas går tillbaka till Theodore
Schellenberg (1956) och handlar om arkivmaterialets inneboende värde. Evans et al
(1974 s. 424) definierar detta inneboende värde utifrån att arkivhandlingen har någon
unik faktor relaterat till ålder eller särskilda omständigheter rörande dess tillkomst.

2.1.3 Objekt och materialitet

Bjørnar Olsen (2007) menar att det finns en lång tradition inom filosofin och
samhällsvetenskaperna att se på materiella objekt med skepsis. Många tänkare under
1800- och 1900-talet såg särskilt de massproducerade materiella objekten som
bedrägliga och som förkroppsligande det kalla, inautentiska industrisamhället
(Heidegger, 1993). De materiella tingen/föremålen blev med Olsens ord “skurken”
och ställdes mot studier av genuina sociala praktiker (Olsen, 2007 s. 581; Olsen,
2003). På senare tid har dock materiella ting/föremål/objekt fått något av en renässans
inom humanvetenskaperna. Muséologer som Eileen Hooper-Greenhill (2000) har
visat på hur människan ofta har en särskild relation till tredimensionella föremål av
olika slag och tillskriver dem mening. Det finns dock en begreppsförvirring runt
föremål, ting och objekt. Vissa, likt Martin Heidegger (1971), har velat skilja objekt
från ting. Han menade att det som gör något till ett ting är förmågan att verka
samlande och besitta varaktighet. Utgångspunkten var den forngermanska betydelsen
hos ordet som alltjämt finns i exempelvis svenskan: samlingsplats, tingsrätt et cetera
(Heidegger, 1971; Olsen, 2003; Hodder, 2012).

Hooper-Greenhill (2000) skriver att föremålen många gånger har egenskaper som
andra mänskliga artefakter tycks sakna. De kan materialisera abstrakta idéer så som
hembygd, nation et cetera och i vissa fall är det endast genom föremålen som vissa av
dessa abstrakta idéer alls kan tänkas. Föremålen har en förmåga att skapa
anknytningar till människor och vara bemängda med känslor samtidigt som de har
något stabilt över sig (Csikszentmihalyi 1993 s. 27; Hodder, 2012). Roland Barthes
(1988) ser objekt (här verkar det röra sig om tredimensionella föremål oavsett hur de
har skapats) som bärare av mening och förmedlare av information och kunskap.
Meningen sköljer över användandet/bruket av föremålet. Kunskapen som
föremålen/tingen/objekten förmedlar gäller dock inte bara dem i sig själva. En pipett
som används i ett laboratorium förmedlar exempelvis, förutom kunskap om materiella
egenskaper sådant som kunskap om mätprocedurer, vätskors fysikaliska egenskaper
med mera (Preda, 1999 s. 350; Hodder, 2012 s. 3).
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Jämfört med andra av människan skapade artefakter såsom texter finns vissa
påtagliga skillnader. Mark P. Leone och Barbara J. Little (1993) hävdar möjligheten
att till föremål ställa frågor och få förslag till svar som texter inte kan ge. En fördel är
därtill att föremålen inte kräver den språkkunskap som texter gör för att kunna förstås
(Hooper- Greenhill, 2000). Att bara fokusera på text gör också att vi missar den
ordlösa erfarenheten hos alla människor oavsett rik eller fattig, nära eller långt borta
(Glassie, 1999 s. 44). Materiella objekt kan således sägas vara inkluderande och
inneha en annan sorts mening än texter. Som Daniel Miller och Christopher Tilley
(1996 s. 8) skriver: “Objects tend to be meaningful rather than merely communicate
meaning”. Materiella objekt har också betydelse i det att de kan uttrycka
underordnade gruppers erfarenheter då dessa grupper inte har avsatt några språkliga
kvarlevor (Hodder, 2000 s. 705). Att studera materiella lämningar från dessa
möjliggör för forskare att nå kunskap som annars vore otillgänglig (Ferguson, 1991 s.
28–39).

Materiella tredimensionella objekt tycks utifrån ovanstående genomgång kunna
besitta en mängd värdefulla egenskaper som skiljer dem från texter. Det finns dock
forskare som menar att föremål på många sätt liknar texter och kan läsas som sådana,
men att de har sin egen särskilda grammatik (Glassie,1999 s 47; Harvey, 2009 s. 2–3).
Denna inledande överblick över människans förhållande till materiella objekt syftar
till att visa på att människan tycks ha en speciell relation till dessa. Föremålen bär på
en mängd skiftande betydelser, minnen och känsloyttringar. Relationen
människa-föremål kan som Ian Hodder (2012 s. 24) skriver ses som situerad inom en
bredare uppsättning erfarenheter där föremålen associeras till upplevelser vilka vi
tillskriver mening och värde. Jules David Prown skriver att:

Human-made objects reflect, consciously or unconsciously, directly or indirectly, the beliefs
of the individuals who commissioned, fabricated, purchased, or used them and, by extension,
the beliefs of the larger society to which these individuals belonged.

(Prown, 1993 s. 1)

2.2 Handlingsbegrepp och lagstiftning

Kommunarkiven i Sverige är en del av offentlig arkivsektor och därmed måste de
förhålla sig till den lagstiftning som är relevant för arkivverksamhet. I följande avsnitt
presenteras de delar i lagstiftningen som har påverkan på denna uppsats
problemformulering och som inverkar på möjligheten att besvara de formulerade
frågeställningarna.
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2.2.1 Handling och allmän handling

Vad som är en handling enligt lagstiftningen definieras i TF 2 kap. 3 §: “Med
handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med
tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt”.
Definitionen av en allmän handling är, enligt TF 2 kap. 4 §: “En handling är allmän,
om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen
till eller upprättad hos en myndighet”. I strikt tolkning av handlingsbegreppet kan
uttydas att den typ av material som i denna uppsats benämns som föremål inte är eller
bör betraktas som handlingar och därmed hör de inte hemma i de offentliga arkiven.
Dock finns det tolkningsutrymme i formuleringarna, och föremål är en del av
vardagen för arkivarier i kommunarkiv.

Även om fysiska objekt inte nämns i formuleringarna i lagtext kan det finnas föremål
som också bär information i exempelvis textform, vilket skulle kunna placera
föremålet under handlingsbegreppet. Bohlin (2015 s. 38) skriver att: “Då en handlings
primära funktion är att lämna information, kommer i princip sådana typer av
framställningar, vilkas huvudsyfte är att förmedla rent estetiska intryck, att falla
utanför handlingsbegreppet”. Som ovan påpekats finns således ett visst
tolkningsutrymme. Bohlin (2015 s. 38) menar att sådana framställningar av
konstnärlig karaktär kan utgöra handling i TF.s mening. Detta kan jämföras med vad
som sägs hos Petrén och Ragnemalm i Sveriges grundlagar om en konstnärlig
framställning:

Framställningen förekommer vanligen på papper men även andra underlag kan brukas som
trä, väv eller metall. För att fråga skall vara om handling, måste dock själva innehållet i
framställningen vara det väsentliga, icke exempelvis det konstnärliga utförandet.
Avgränsningen härvidlag kan dock bero på i vilket sammanhang föremålet förekommer. En
konstnärlig tavla, som inges som bevis i ett mål vid domstol och där åberopas som bevis, blir i
detta sammanhang handling.

(Petrén & Ragnemalm 1980, s. 392)

I regel kan då sägas att “framställningar vilkas huvudsyfte är att lämna information är
alltså handlingar, medan framställningar vilkas huvudsyfte är att förmedla estetiska
intryck normalt inte är handlingar” (Fallenius & Johnssén, 2006 s. 3).

Om ett föremål rättsligt skulle bedömas vara en handling skulle det, om inte sekretess
eller andra hinder föreligger, kunna vara en allmän handling i kommunarkiv, eftersom
den förvaras där och är inkommen. Bedömningen av huruvida ett föremål är en
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handling eller ej är därmed avgörande för om det eventuellt skulle kunna begäras ut
som en allmän handling. Mats Burell och Carina Sjögren (2018, s. 76) påpekar dock
att alla handlingar hos en myndighet inte nödvändigtvis är allmänna handlingar. Det
finns också en skillnad i om en handling är allmän eller offentlig, där det senare
innebär att den är tillgänglig för medborgare ur allmänheten som vill ta del av den. En
allmän handling kan vara hemlig om den är belagd med sekretess och är då inte
offentlig (Bohlin 2015, s. 21).

2.2.2 Arkivlagstiftningen

Arkivlagen (1990:782) trädde i kraft den 1 juli 1991. I arkivlagen, som är en ramlag,
tas bestämmelser gällande myndigheternas arkivering upp. Bland annat
ansvarsfördelning och regler rörande gallring styrs av bestämmelserna i denna lag
(Burell & Sjögren 2018, s. 43). Genom arkivlagen regleras arkiv inom den offentliga
sektorn, vilket i stora drag omfattar de statliga och kommunala myndigheterna. I
arkivlagen 3 § tas också upp att myndigheternas arkiv är en del av det nationella
kulturarvet. Eva Sjögren Zipsane (2016, s. 25) menar att synen på arkivmaterial som
en del av vårt kulturarv, vilket har växt fram under slutet av 1900-talet, har haft stor
påverkan på hur man inom arkiv arbetar med förmedling av information och
utåtriktad verksamhet. Som ett komplement till arkivlagen har regeringen utfärdat en
arkivförordning (1991:446) (se även Gränström et al. 2000, s. 80). I denna ges
Riksarkivet befogenhet att till statliga myndigheter meddela vidare föreskrifter
(Gränström et al. 2000, s. 81, Burell & Sjögren 2018, s. 43).

Det finns tydliga kopplingar mellan arkivlagen och TF. Arkivlagen 3 §, rörande
arkivbildningen och dess syften, är formulerad: “En myndighets arkiv bildas av de
allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som
avses i 2 kap. 12 § TF och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering.
[...]”. Vidare ska enligt arkivlagen 3 § tredje stycket:

“Myndigheternas arkiv ska 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.”

I arkivlagen 6 § tas arkivvården upp enligt följande:
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“I arkivvården ingår att myndigheten skall

1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna
handlingar underlättas,

2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av
handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är
organiserat, dels en systematisk arkivförteckning,

3.   skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,

4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara
arkivhandlingar, och

5.   verkställa föreskriven gallring i arkivet.”

I den fjärde punkten meddelas att myndigheterna har som lagstadgad uppgift att
avgränsa sina arkiv, och att detta ska göras genom att man fastställer vad som är en
arkivhandling, något som för denna uppsats är högst relevant. Bedömningen av vad
som är en handling, och vad som inte är det och därmed inte hör hemma i arkivet,
skulle exempelvis kunna påverka hur man arbetar med leveranser som innehåller
föremål. I arkivlagen 16 § tas det vidare upp att: “Kommunfullmäktige eller
regionfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den
utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet.” Det kan därmed, genom dessa
kommunala arkivreglementen, finnas skillnader mellan olika kommuner i hur man
har tolkat lagtexten och i hur man arbetar med avgränsning av arkiven i kommunen.

2.2.3 Rättsliga bedömningar av föremål som (allmän) handling

Det har i flera rättsfall gjorts bedömningar rörande om föremål som har begärts ut av
allmänheten kan anses vara handlingar. Nedan beskrivs några sådana fall för att visa
på hur rätten har bedömt föremål i fråga om de kan anses vara (allmänna) handlingar
eller ej. Följande rättsliga bedömningar är hämtade från www.allmanhandling.se
(2021).

Kammarrätten i Jönköping beslutade i dom 1993-11-30 mål nr 6214-1993 att avslå en
begäran om att lämna ut föremål som insänts i ett pågående rättsfall. Den yrkande
ansåg att TF vore tillämplig på föremål och önskade att kopior av föremålen skulle
lämnas ut. Mot bakgrund av definitionen av handling i TF bedömdes i detta fall att
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föremål inte är handlingar i TF.s mening, och därmed bifölls ej önskan om
utlämnande av kopior av föremålen.

Vidare har också avslag rörande en begäran om att lämna ut de kläder som Lisbeth
Palme bar vid tiden för mordet på statsminister Olof Palme getts av ovan nämnda
Kammarrätten i Jönköping i dom 1995-04-25 mål nr 1754-1995. I domen hänvisas
till att en liknande fråga har utretts i tidigare fall och man gör bedömningen att det ej
heller i detta fall går att likställa kläderna vid handlingar, utefter formuleringarna i 2
kap. 3 § TF. Det anges även att ifall det skulle inledas en vidare domstolsprövning av
saken så avser laboratoriet där kläderna förvaras, att på grund av den pågående
förundersökningen åberopa sekretess.

Av de fall som här tas upp kan utläsas att man har gjort bedömningen att föremålen
inte är att likställa vid handlingar utifrån formuleringarna i TF. Föremålen i dessa
exempel har dock, utifrån vad som nämns, inte någon text på sig som skulle kunna
påverka bedömningen. I ett annat fall, där en leverpastejskiva med ett oläsligt
skriftligt meddelande på, mottogs av Länsstyrelsen i Östergötland (tjänsteanteckning
av Gisela Petersson, 2007-12-04), innebar just det skrivna meddelandet att man var
tvungen att göra en prövning ifall detta föremål i TFs mening kunde anses utgöra en
handling. Detta eftersom den hade inkommit till myndigheten. I tjänsteanteckningen
meddelas att leverpastejskivan inte bedöms utgöra en handling eftersom texten på den
är oläslig, och heller inte går att uppfatta på något annat vis (Beslut av Gisela
Petersson, Länsstyrelsen i Östergötland, rättsenheten 2007-12-04). Petersson hänvisar
också till att det i förarbete till lagen menas att det inte är det fysiska exemplaret som
ur offentlighetssynpunkt är av vikt att bevara, utan snarare informationen som
förmedlas “i ett visst sammanhang och i viss form” (Justitiedepartementet, 2001 s.
14). När det gäller leverpastejskivan görs bedömningen utifrån att texten är oläslig.
Hur man hade ställt sig i frågan ifall så inte var fallet framgår inte. Emma Blomkvist
(2017, s. 7) menar att det, utefter hur TF är formulerad rörande vad som kan anses
vara en handling, krävs väldigt lite för att så ska vara fallet.
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3 Teori

Det teoretiska ramverk som uppsatsen utgår ifrån kan delas in i resonemang hämtade
från värdeteori1 och axiologi. Dessutom hämtas inspiration från den klassiska
filosofen Mòzǐ och hans koncept för att göra värdebedömningar. Det finns en del
skrivet i den arkivvetenskapliga litteraturen som behandlar arkivens värde och hur
olika slags arkivhandlingar kan ha olika värde, vilket påverkar urvalet vid bevarande
(Cook, 2011; Brothman, 1991). Utanför svensk kontext har sådan appraisalteori stor
betydelse (Cook, 2005; Beaven, 1999; Brown, 1995; Duranti, 1994). Gemensamt för
de valda teoretiska inriktningarna är att de alla bidrar med perspektiv som gör det
möjligt att närma sig värde och värdeskapande samt hur den processen kan förstås på
flera och varierande sätt.

3.1 Värdeteorier hämtade från arkivvetenskap och axiologi

Macro-appraisal2 som utvecklades under 1990-talet är både en teoretisk ansats och en
metodologi som utgår från en värdering av arkivalier utifrån en funktionell och
samhällelig aspekt där fokus har flyttats från arkivmaterialet till den kontext och den
process som de skapats i (Cook, 2011 s. 181; Cook, 2004 s. 7; Beaven, 1999 s.
157–158). Terry Cook och andra appraisalteoretiker hämtade bland annat inspiration
från den tyske arkivarien Hans Booms. Booms menade att om det överhuvudtaget
finns något som skänker legitimitet åt appraisal så är det samhället självt. Han
skriver:

The public and public opinion, as a constitutive element of modern society, sanctions public
actions, essentially generates the socio-political process, and legitimizes political authority.
Therefore, should not public opinion also legitimize archival appraisal?

(Booms, 1987 s. 104; se också Cook, 2011 s. 180)

Som Cook (2005) skriver, krävs det vid en bedömning av detta samhälleliga och
funktionella värde att en rad parametrar tas i beaktande. Det Cook (2005 s. 101–103)
kallar den funktionellt-strukturella kontexten, tillsammans med varierande
arbetsplatskulturer och relationen mellan institutioner, organisationer och det
omgivande samhället och dess medborgare spelar alla in i skapandet av dessa slags

2 En adekvat svensk översättning av macro-appraisal som helt fångar innebörden hos begreppet saknas.
Macro-appraisal behålls därför i original där termen förekommer.

1 Med värdeteori menas här olika varianter av anglosaxisk appraisalteori varibland macro-appraisal är
en riktning. Appraisal brukar vanligen översättas med urval eller bedömning.
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värden, vilka lägger grunden för bevarande. Att göra dessa värdebedömningar är
dock, vilket Cook poängterar, inte utan konsekvenser. Värdebedömningarna innebär
beslut om vad som ska bevaras för framtiden och innebär att arkivarien styr över vad
som kommer att utgöra vårt kulturarv; vad vi kommer att minnas och vad som glöms
bort. Arkivarien blir härmed inte längre en passiv väktare utan en medskapare av
arkiven och av historien. Det handlar om ett maktutövande över minnet (Sjögren
Zipsane, 2016; Cook, 2005 s. 103; Cook, 2004 s. 7–8). Arkivens betydelse för
kulturarvet och samhällets gemensamma minne är något som i hög grad har kommit
att känneteckna den nuvarande uppfattningen om arkivens funktion. Cook (2013)
talar rentav om ett paradigmskifte.

Macro-appraisalteorin har fått stort genomslag i bland annat Kanada, men har inte
undgått kritik. Beaven (1999) riktar kritik mot det som han ser som en allvarlig brist
hos teorin och dess tillhörande metodologi. Det saknas, menar han, konsensus hos
utövarna av macro-appraisal hur kriterierna för det samhällsvärde som bevarandet
vilar på ska bedömas. Samhällsvärdet är inte statiskt och kommer således med
nödvändighet att förändras med tiden och då samhället i stort förändras (Cook 2004;
2011 s. 176–177). Samhällsvärde såsom det definieras hos teoretiker inom
macro-appraisalskolan kan därmed sägas vara relativt flyktigt och föränderligt och
något som är kontextbundet.

Ett något annorlunda synsätt, men inom ramen för kontextberoende värdebedömning,
står Brien Brothman för. Brothman (1991 s. 80) relaterar värde till ordning. Ordning
innebär att saker/ting/föremål befinner sig på rätt och avsedd plats. Även Barbara
Reed (1987, s. 78) är inne på tanken om ordning men fokuserar på vikten av rätt
material i rätt minnesinstitution. Hon argumenterar för vikten av att inte arbeta för
brett i sin insamling eller i sitt mottagande av material till arkiv och menar att det
finns andra minnesinstitutioner som är specialiserade på de närliggande
materialgrupperna, som exempelvis bibliotek och museer.

Reed (1987, s. 78) menar att det är en fördel att rätt material tas om hand på rätt plats,
i likhet med Brothmans tankar om ordning, och menar att samarbeten mellan
institutionerna är bättre än att konkurrera på varandras specialistområden. För att
uppnå en sådan situation kan arkiven förslagsvis deponera eller donera sitt material
som är bättre lämpat för exempelvis museum och sedan återlåna materialet om det
behövs tillfälligt. I de fall där föremål eller böcker kompletterar det övriga
arkivmaterialet kan man, för att underlätta återsökning av materialet i sin helhet,
upprätta ett register som anger objektets slutförvaringsplats. Fördelarna med ett
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sådant upplägg är att arkivet och arkivarierna då kan undvika att behöva hantera och
bevara material som de inte är utbildade för och inte har rätt förutsättningar för att ge
den bästa vården. Enligt Brien Brothman (1991 s. 80) är dock rätt och avsedd plats
en rent mental konstruktion. Samma föremål kan inom olika samhällen eller
kontexter upplevas representera ett exempel på ordning och oordning samtidigt.
Föremålen/tingen som befinner sig i tillstånd av oordning inom en given kontext
kategoriseras ofta som oönskat skräp och är det ordnades diametrala motsats. Skräp
stör den eftersträvansvärda ordningen och det är i denna ordning som värde skapas
menar Brothman (1991 s. 81).

Hans-Georg Gadamer (1997 s. 25) använder begreppet atopi som ligger ganska nära
Brotmans tankar om ordning. Atopi används av Gadamer (1997 s. 25) för att beteckna
det som är underligt, märkligt eller ovanligt, det vill säga det som inte passar in i våra
vanliga förväntningar om ordning utifrån vår erfarenhet av ett ting eller ett föremål.
Zuzanna Dziuban (2020 s. 414) talar om det som inte passar in i den etablerade
uppfattningen om det normala - det som ligger utanför den diskursiva, normativa
ordningen. Atopibegreppet härstammar från Platon där det används för att beskriva
Sokratesgestaltens karaktär som varande märklig och ovanlig, samtidigt som det finns
undertoner hos begreppet av något störande eller oroande och som bryter med det
konventionella (Schlosser, 2009 s. 285–289). Atopiska objekt är hos Dziuban (2020 s.
414) sådana objekt som trotsar en klar och tydlig kategorisering och vars status
ständigt förblir tvetydig eller ambivalent.

Inom filosofin brukar man tala om att axiologi, som är en gren inom etiken, behandlar
hur ting får värde och vad som är dess ursprung (Penn, 2014 s. 150). Tre
huvudsakliga källor till värde brukar identifieras: intrinsic, extrinsic och instrumental
value. Intrinsic innebär i axiologisk mening att värdet finns inneboende i tinget i sig
och inte är beroende av yttre faktorer, det är ett mål i sig och inte ett medel för att
uppnå något annat. Extrinsic är motsatsen där värdet beror av denna yttre påverkan.
Om något istället värderas utifrån att vara ett sådant medel har det instrumentellt
värde (McRanor, 1996 s. 403; Penn, 2014 s. 163–164). Fortsättningsvis används här
termen intrinsikalt, extrinsikalt, instrumentellt och så vidare för att beteckna
begreppen. John O’Neill (1992 s. 119–120) gör ytterligare en uppdelning av det
intrinsikala värdet. Dels kan det ha ovanstående betydelse i en axiologisk bemärkelse
av värde i sig och något icke-instrumentellt, dels intrinsikalt på så sätt att det är
oavhängigt en bedömares värdering det vill säga: “value that an object possesses
independently of the valuations of valuers” (O’Neill, 1992 s. 120). Detta ansluter till
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den definition som ges hos Evans et al. (1974 s. 424) och kan nog anses vara den
vanligare varianten sett ur ett arkivperspektiv, där värdet relaterar till någon särskild
unik kvalitet eller några särskilda fysiska karakteristika. Inom amerikanskt arkivväsen
samlades till och med en särskild kommitté under 1980-talet för att utreda frågan om
det intrinsikala värdet hos arkivmaterial och för att utarbeta särskilda kriterier att
sedan använda vid appraisalarbetet (urval/bedömning). Bland kriterierna som
arkivmaterialet skulle ha för att besitta intrinsikalt värde fanns sådant som särskild
fysisk form, estetiska kvaliteter, speciella egendomliga och unika egenskaper, ålder et
cetera, men också vad man kallade särskilt värde för utställningar (Penn, 2014 s.
54–55; Cox, 1992 s. 59). Vad som här tas upp kan jämföras med den raritetsaspekt
som Andreas Pilger (2015 s. 234–237) för fram och hur Mark Greene (1998) menade
att just användande är det enda empiriska måttet på värde. Ytterligare ett sätt att
betrakta värde och som kan sägas ligga något utanför vad som har tagits upp är det
som uppstår i relation till det intresse med vilket något betraktas (Perry, 1926 s.
130–132). Detta synsätt hos Ralph Barton Perry liknar delvis hur filosofen Max
Scheler (1992 s. 221–222) ser på värde. Han menar att när vi ställs inför en företeelse
eller ett objekt så gör vi ett närmast instinktivt, omedelbart och medvetet val och en
sorts kognitiv rangordning av dess värde. Värden existerar alltid på en skala från
lägre till högre hävdar han, och vi kommer alltid att föredra något framför ett annat.
Värdets placering på skalan sker i själva den kognitiva akten att föredra något.

Diskussionerna om framför allt intrinsikalt kontra instrumentellt värde har pågått
länge inom det axiologiska fältet. En betydelsefull utveckling som öppnat upp detta
ganska snäva fält för andra sammanhang står John Holden för. Holden (2004 s. 25)
argumenterade för att när det kommer till kulturellt värde (i en allmän betydelse),
uppstår detta i en kombination av intrinsikalt och instrumentellt värde tillsammans
med vad han kallar institutionellt värde. Det institutionella värdet uppstår när
samhällets institutioner interagerar med allmänheten. Detta kan sägas utgöra en
brygga mellan de axiologiska värdekategorierna och vad som kan utgöra kulturellt-
och mer samhälleligt värde enligt vad som diskuterats ovan om olika slags
appraisalteorier.

3.2 Teori om värde utifrån filosofen Mòzǐ

När det kommer till värdeutsagor har vi också inspirerats av kinesisk filosofi genom
den klassiska filosofen Mòzǐ och hans koncept för att göra värdebedömningar. Det
kan möjligen tyckas ovanligt att applicera tankegångar från klassiskt kinesiskt
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tänkande på ett arbete av det här slaget där den västerländska filosofin och det
västerländska tänkandet får anses vara legio. Legitimitetsproblematiken hos det
kinesiska tänkandet och en allt för påtaglig occidentialism har diskuterats av bland
andra Zheng Jiadong (2005) och Chen Renren (2006). Chen (2006 s. 78) spårar denna
inställning tillbaka till Hegel och uttalanden som att kinesisk filosofi inte är sann, äkta
filosofi, att den saknar filosofisk karaktär eller inte ens är tänkande överhuvudtaget.
Det västerländska synsättet har blivit måttstocken, vilket har resulterat i ett alltför
inskränkt synsätt på vad kinesisk filosofi kan bidra med (Zheng, 2005 s. 12–13). Vi
menar att tankar och inspiration hämtade från kinesiskt tankegods mycket väl är
tillämpbart på ett arbete som detta och kan bidra med intressanta perspektiv vilket kan
öppna upp för nya tolkningar av undersökningens material.

Mòzǐ arbetar med några olika begrepp som här inledningsvis ska redogöras för innan
hans teori utvecklas vidare. Det viktigaste begreppsparet utgörs av vad som kallas
shì-fēi-distinktioner. Mòzǐ menade att vi hela tiden gör distinktioner (bìan) mellan att
något är shì eller fēi utifrån en modell eller standard (fǎ) tillhörande en grupp eller
klass av liknande företeelser (lèi), det vill säga att något är det här och således inte
det där (något är en arkivhandling och inte ett hus till exempel). Att göra korrekta
distinktioner är ett sätt att bedöma saker, företeelser och ageranden som värdefulla
(Fraser, 2013 s. 14–15). Även i icke-normativa situationer (som att något är ett hus
och inte ett bord till exempel) får shì-fēi-distinktionen en sorts moralisk funktion av
att vägleda våra handlingar i en viss riktning och till vilka val och handlingar vi
väljer. Att urskilja något som shì är samtidigt som det är rent deskriptivt också ett
värdepåstående att något är rätt och uppmuntras, medan fēi är något som avfärdas
eller fördöms (Fraser, 2016 s. 50–52; Schneider, 2020 s. 40–41). I och med
urskiljandet av vad som är shì och fēi sker enligt Chris Fraser (2016 s. 51–52) en sorts
normering för framtida bedömningar av liknande företeelser (lèi) enligt konceptet om
att dessa kan kategoriseras enligt modellen eller standarden (fǎ). Henrique Schneider
(2020 s. 40–41) påpekar vidare att även om modellen som innehåller företeelsen eller
föremålet för bedömning är av extern karaktär så sker värderingen internt hos varje
individ. Att göra distinktionen (shì) innebär således att företeelsen passar modellen
och därmed är korrekt, medan en felaktig distinktion eller kategorisering enligt
mohistiskt tänkande inte bara innebär att något inte är i överensstämmelse med
modellen, utan också är ett fall av oordning (Fraser, 2016 s. 51, 60).
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4 Metod och material

Här presenteras den övergripande metoden som är öppna, kvalitativa intervjuer i
kombination med en hermeneutisk ansats. Metodvalet grundar sig i målet att komma
nära verksamheterna och få inblick i den på kommunarkiv anställda arkivariens syn
på föremål och i de beslut och vardagliga rutiner som har en koppling till
forskningsproblemet. Genom att använda intervju som metod ämnar vi fördjupa vår
kunskap om hur arkivarier bedömer och värderar föremål i förhållande till den
lagstiftning som påverkar offentlig arkivsektor, samt i förhållande till deras egna
erfarenheter och värdeuppfattningar. Genom intervjuerna avser vi också öka vår
förståelse för vilka värden som föremålen upplevs ha. Som ett komplement till
intervjuer och hermeneutisk bearbetning och tolkning av resultatet är det också en del
av metoden att studera de lagar, förordningar och reglementen som styr och påverkar
kommunal arkivverksamhet.

4.1 Val av metod

För att besvara frågeställningarna för detta examensarbete har metoden kvalitativ
intervju valts, med målet att undersöka en upplevd situation inom en speciell kontext
(Andersson, 2001, s. 16–17). Karin Widerberg (2002, s. 17) förespråkar intervju som
metod om man vill “få fram människors förståelse av fenomenet”, vilket vi eftersöker
i denna studie av arkivariers syn på föremål i kommunarkiv. Genom att utföra
kvalitativt utformade intervjuer med arkivarier som arbetar på kommunala arkiv vill
vi komma nära och förstå verksamheterna och uppfattningen om föremål hos
arkivarierna som arbetar i denna sektor. Genom att därefter applicera hermeneutisk
metod i bearbetning och tolkning av det transkriberade materialet från intervjuerna
ämnar vi få stöd i analysarbetet och nå en djupare förståelse för vårt resultat.
Triangulering används som en del av metoden för analys och sammanvägning av
resultatet, vilket beskrivs mer ingående i avsnittet 4.2 Att nå kvalitet och validitet
genom den kvalitativa metoden.

Det kvalitativa intervjuformatet för materialinsamlingen har valts för att vi vill
använda den ganska låga grad av standardisering som, enligt Runa Patel och Bo
Davidson (2003, s. 78) karaktäriserar metoden. Detta innebär att de frågeställningar
som har utformats ger utrymme för intervjupersonens egna reflektioner och ordval,
till skillnad från i exempelvis en enkät med svarsalternativ. Kvalitativa intervjuer kan
också genomföras med olika grad av strukturering (Patel & Davidson 2003, s. 78;
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Widerberg 2002, s. 16). Vi har valt att använda en hög grad av strukturering, vilket
innebär att frågeställningarna görs i en förutbestämd ordning. Detta är tänkt att
underlätta tolkningen av materialet, då det finns en genomgående struktur i samtliga
resultat. Tolkning är centralt i just kvalitativa metoder. Detta innebär, enligt
Widerberg (2002, s. 31), att dessa metoder blir mest givande och fördelaktiga i ett
socialt sammanhang, exempelvis som i detta fall, genom intervjuer med olika
informanter.

Utöver ovan nämnda metoder har till stöd för övriga delar av uppsatsen en mindre
studie av 15 utvalda kommuners arkivreglementen gjorts för att skapa en bild av hur
dessa dokument är uppbyggda, vilken typ av förtydliganden av arkivlagen som de
innehåller samt om det finns exempelvis förtydliganden av handlingsbegrepp som
skulle kunna påverka arkivariers bedömning och värdering av föremål. Avsikten med
studien av arkivreglementen var också att undersöka om det fanns stora skillnader i
innehållet i dessa dokument eller om de är formulerade på liknande vis hos olika
kommuner, vilket skulle kunna indikera om det finns olika arbetssätt och
utgångspunkter eller ej.

4.1.1 Intervju som metod

Ett av huvudargumenten för intervju som metod är att det genom intervju är möjligt
att komma nära och få insikter om en specifik miljö, organisation eller annat fenomen
(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015 s. 34; 53–54). Ulla Eriksson-Zetterquist och
Göran Ahrne (2015, s. 42) förespråkar ett arbetssätt där analys varvas med
materialinsamling för att kunna avgöra när mättnaden, vilket innebär att svaren på
frågorna är återkommande och lika, uppnås. De menar också att processen med
materialinsamling kan anpassas efter hand beroende på vilka resultat som har
framkommit. Enligt författarna är detta en av fördelarna med intervju som metod.
Kvalitativt betydelsefullt är att intervjuformatet låter den intervjuade personen
reflektera kring ett fenomen ur sitt eget perspektiv och utifrån sina förutsättningar. En
aspekt som behöver beaktas är dock det som anförs av Eriksson- Zetterquist och
Ahrne (2015 s. 53) i att intervjun ger en begränsad bild av fenomenet som undersöks,
vilket gör att man kan behöva komplettera med andra metoder. Här kan man dock
med fog hävda att detta till största delen beror på vilket syfte undersökningen har och
vilken teoretisk utgångspunkt den tar. En undersökning som baserar sig på
exempelvis grundad teori torde kräva ett större empiriskt material än en hermeneutisk
ansats om man håller sig inom kvalitativa metoder (Alvesson, 2008 s. 128ff ; jämför
Ödman, 2017 s. 54–56). Ett par andra aspekter av intervjumetoden kan även beröras:
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Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) lyfter till exempel att man måste vara
öppen med att det inte helt går att säga att de resultat som presenteras är oberoende av
vilka intervjupersonerna är som individer. Olika uttolkare konstruerar i sin tur olika
innebörder i en intervjuberättelse. Detta behöver dock inte vara ett problem utan kan
snarare ses som en styrka (Kvale & Brinkmann, 2014 s. 259). Detta synsätt är nära
kopplat till hermeneutikens tankar om individuell förförståelse som varje
intervjutolkare har med sig in i en intervjusituation. Tolkandets och tolkningens
särskilda förutsättningar behandlas och diskuteras vidare nedan under avsnittet om
hermeneutik.

4.1.2 Hermeneutik i teori och som metod för tolkning och bearbetning

Hermeneutiken i modern tappning försöker både beskriva villkoren för förståelse och
tolkning av meningsfulla fenomen samtidigt som den är en metodlära (Gilje &
Grimen, 2007 s. 173). Förståelse är enligt Wilhelm Dilthey en psykisk process genom
vilken vi tillgodogör oss innebörden hos mänsklig erfarenhet. Det är inte en
intellektuell process utan snarare den kombinerade aktiviteten hos vår samlade
mentala kraft eller den samlade totala själsförmögenheten (Dilthey, 1924 se Palmer,
1969 s. 115; Ödman, 2017 s. 40–41). Förståelseakten öppnar enligt Dilthey upp en
dörr till individens värld och dess uttryck och skapelser. Endast genom en sådan
förståelse är det möjligt att möta och leva sig in i den personliga värld för vilken vi
inte har några rationellt grundade begrepp (Dilthey, 1924 se Palmer, 1969 s. 115;
Ödman, 2017 s. 39–41).

Tillvägagångssättet för hermeneutisk analys kan illustreras av den hermeneutiska
cirkeln eller spiralen, där man börjar i en del, som sedan sätts i samband med
helheten, som då får ny belysning (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 194; Gadamer,
2015 s. 137). För att förstå studieobjektet eller problemet så djupt som möjligt
pendlar man därefter mellan del och helhet (Patel & Davidson 2003 s. 30). Försöken
att se helheten genom hermeneutisk metod kallas holism, och Patel och Davidson
(2003, s. 30) menar att man genom detta tillvägagångssätt utgår från att helheten, som
man söker fånga in, är mer än de enskilda delarna sammansatta. Till detta kan den
centrala metodaspekten läggas som är pendlingen mellan förklaring och förståelse
(Friberg & Öhlén, 2012; Ricoeur, 1992). Förklaring och förståelse har hos många
hermeneutiker uppfattats som varandras motsatser; å ena sidan naturvetenskapen och
dess förklaringar, å den andra humanvetenskaperna och förståelsen. Dilthey skrev till
exempel “naturen förklarar vi, själslivet förstår vi” (Dilthey, 1924 se Palmer, 1969 s.
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105). Paul Ricoeur (1992 s. 68–69) ser istället för två oförenliga praktiker något som
följer varandra: två olika moment i en komplicerad process.

Fenomenen som hermeneutiken analyserar var inledningsvis texter av olika slag, men
kan förutom dessa vara allt från materiella artefakter, arkitektur, konstverk, muntliga
yttranden, seder samt mera övergripande beteendemönster, regler och normer (Gilje
& Grimen, 2007 s. 174). En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår
något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Vi har alla med oss en viss förförståelse
in i tolkningsprocessen, ett slags glasögon eller en uppsättning av förutfattade
meningar präglade av språk, begrepp och individuella erfarenheter genom vilka vi
tolkar omvärlden (Hanson, 1969 s. 149–170; Alvesson & Sköldberg, 2008 s. 212,
245; Gilje & Grimen, 2007 s. 179–180; Widerberg, 2002 s. 26). Denna förståelse ska
dock inte ses som ett hinder på vägen mot tolkning och analys av det som studeras,
utan som en tillgång (Patel & Davidson 2003, s. 30). Förförståelse i form av
exempelvis teoretiska begrepp, som i detta fall om värde, ger en riktning åt
tolkningen och förståelsen av ett undersökt fenomen (Gilje & Grimen, 2007 s. 179).
Begreppens betydelse kan dock variera inom skilda kontexter beroende på praxis och
hur institutioner brukar dem (Taylor 1985 s. 55–56). I denna studie kan man tänka sig
att ett begrepp som värde hos föremål i arkiv kan tolkas och förstås väldigt olika
beroende på skiftande praxis inom respektive undersökt arkiv.

Patel och Davidson (2003, s. 30) beskriver hur forskare praktiskt kan använda
hermeneutisk metod. De utgår från ett exempel där forskaren har använt sig av
intervju som metod och därefter transkriberat inspelningen till tolkningsbar text. I ett
första steg läses transkriberingen av hela intervjun och forskaren försöker bilda sig en
uppfattning om helheten. Carina Persson och Karin Sundin (2012 s. 380) talar om
detta i termer av att en första ‘naiv’ yttolkning görs med målet att nå en initial och
omedelbar förståelse. Därefter läses olika delar av texten, och forskaren söker
förståelse av dessa var för sig. De olika förståelserna kan man sedan sätta i relation
till varandra genom att pendla mellan del och helhet. Vidare menar Patel och
Davidson (2003, s. 30) också att forskaren kan använda sig av ett hermeneutiskt
tillvägagångssätt genom att pendla mellan synvinklar, det vill säga genom att
omväxlande inta objektets och subjektets perspektiv. Ett problem med tolkning av ett
fenomen genom användandet av intervjuutsagor vilket är viktigt att vara medveten
om, ligger däri att vi tolkar något redan tolkat (Gilje & Grimen, 2007 s. 175).
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4.2 Att nå kvalitet och validitet genom den kvalitativa metoden

Inom området validitet kopplat till kvalitativa studier finns en omfattande diskussion
och en närmast oöverskådlig mängd olika uppfattningar. Steinar Kvale (2014, s. 210)
tar upp att det i samband med kvalitativa metoder kan anmärkas på deras subjektivitet
och att de inte fångar in förhållanden såsom de faktiskt är. Spektrat rymmer allt från
en positivistiskt färgad inställning om att vetenskaplig validitet strikt talat endast
handlar om gjorda mätningar, till uppfattningen att det mer handlar om att kunna ge
goda argument. Validiteten ligger då i, och beror av, forskarens hantverksskicklighet
(Kvale, 1997 s. 216–218; Polkinghorne, 1983). Staffan Larsson (2005 s. 16–17)
menar att då framställningen har en så central roll inom kvalitativ forskning handlar
det om hur argumentationen förs och om argumenten håller när de prövas mot
alternativa påståenden. Det gäller att kunna argumentera för den rimligaste tolkningen
(Patel & Davidson, 2003 s. 103).

Vissa, som Jo Reichertz (2019 s. 6–7), menar dock att samhällsvetenskaplig kvalitativ
forskning bör betraktas mer som en konst och inte något som utförs med hjälp av
exakta metoder. Per-Johan Ödman (2017 s. 108) talar om validitet i termer av “en
tolkning, vars innebörd är giltig för den företeelse som studeras eller skänker mening
åt denna företeelse”. I en hermeneutisk tradition med den hermeneutiska cirkeln som
utgångspunkt verkade också Ricoeur (1971 s. 549) som menade att validering är en
argumenterande disciplin med en inbyggd osäkerhet. Strübing et al. (2018 s. 93) anför
förutom rimlig argumentation enligt ovan att validering också innefattar en
kommunikationsaspekt eller det de kallar det textuella utförandet.
Textframställningen kräver både ett tolkande översättningsarbete och retorisk
förmåga för att övertyga och få bäring. Det gäller att kunna författa en tillgänglig text
(Patel & Davidson, 2003 s. 104). Validiteten i kvalitativa studier blir på detta sätt inte
som hos kvantitativa studier relaterad enbart till själva datainsamlingen, utan
genomsyrar forskningsprocessens samtliga delar och kan “[…] yttra sig i hur
forskaren förmår tillämpa och använda sin förförståelse” (Patel & Davidson, 2003 s.
103). Sammantaget kan det sägas att validitetsbedömning av kvalitativa studier
handlar om hela forskningsprocessen, hur tolkningen av det undersökta fenomenet
gestaltar sig, hur argumentationen förs och hur studien sedan presenteras.

För analysen av det genom denna uppsats insamlade resultatet är triangulering av
metoderna fruktbar, för att nå en djupare förståelse och bidra till validitet i analys och
tolkning. Detta innebär att information som har framkommit genom de olika
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metoderna, det vill säga genom intervjuer och hermeneutisk metod för tolkning av det
transkriberade materialet samt genom litteraturstudier och tolkning av tidigare
forskning inom ämnet, vägs samman i den analyserande diskussionen (Patel &
Davidson 2003, s.104). Triangulering kan också ske genom att olika källor till
information, i detta fall exempelvis de olika intervjupersonernas svar på
intervjufrågorna, jämförs och ställs mot varandra. Fenomenet föremål i arkiv kan då
analyseras genom att studera variationer och likheter i respondenternas svar och
beskrivningar av fenomenet (Patel & Davidson 2003, s. 104). Detta är något som i
denna uppsats används som ett första steg i analysarbetet, där sammanställningar av
det transkriberade resultatet av respektive intervju har gjorts för att förtydliga det som
i transkriberingen är relevant. Detta sätt att bearbeta informationen menar Widerberg
(2002, s. 16) är karaktäristiskt för den kvalitativa metoden, det vill säga att man lyfter
fram de resultat som i intervjuerna visar på hur personen uppfattar ett visst fenomen
eller tema.

Även i den analyserande diskussionen av de framkomna resultaten i förhållande till
litteratur, tidigare forskning och teori används triangulering genom att det fenomen
som studeras belyses från olika teoretiska perspektiv. Patel och Davidson (2003 s.
105) menar att denna typ av teoretisk triangulering kan ge “underlag för en mångfald
i tolkningen”. Denna applicering av triangulering är för oss viktig för att stödja och
underbygga vår tolkning av det som har framkommit, men också för att upptäcka
eventuella motstridigheter.

Eftersom hermeneutisk metod kommer att appliceras för tolkningen av de
transkriberade intervjuerna i denna studie, är det av relevans att slutligen också
understryka kopplingen mellan validitet och själva transkriptionsprocessen. Patel och
Davidson (2003 s. 104) lyfter fram att en påverkan på resultatet, som sedan ska
användas för analys och tolkning, ofta sker i transkriptionsprocessen. Denna påverkan
kan vara mer eller mindre medveten, men det är viktigt att vara öppen med att den
sker och att man reflekterar över vad denna påverkan kan ha för effekt på analysen.

4.3 Forskningsetik

Som stöd för att kunna genomföra forskning på ett ansvarsfullt vis finns etiska
riktlinjer att förhålla sig till. Dessa beskriver vad man behöver ta hänsyn till som
forskare och hur processen bör genomföras. Att etiska överväganden har gjorts och
tydligt presenteras är av vikt för trovärdigheten i resultatet och för kvaliteten
(Vetenskapsrådet 2017, s. 2). I denna studie, där individer inom en viss grupp
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intervjuas för att nå djupare förståelse rörande fenomenet föremål i kommunarkiv och
arkivariers syn på dessa har vi, utöver målet att efterfölja Vetenskapsrådets
sammanfattade etiska regler (2017, s. 8), gjort särskilda överväganden rörande skydd
av de informanter som deltar i studien. Det är dels, enligt Steinar Kvale och Svend
Brinkmann (2014, s. 110–111) viktigt att överväga om studien och publiceringen av
densamma kan innebära några konsekvenser för de deltagande informanterna, dels är
det viktigt att säkerställa att deltagarna är välinformerade om studiens syfte och
intervjuernas betydelse för utfallet. För detta har samtliga informanter gett ett
informerat samtycke, vilket innebär att information om studiens tema, syfte,
intervjuernas funktion och betydelse, samt metod för avidentifiering har delgivits på
förhand. I normalfall använder man sig enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 26) av
skriftligt medgivande i intervjusituationer som dessa, för att säkerställa att
intervjupersonen är insatt i syftet med forskningsprojektet och medveten om sitt
deltagande och vad det innebär (se även de Vaus, 2002). På grund av den pågående
pandemin av Covid-19 sker samtliga intervjuer dock i digitala mötesplattformar och
information och samtycke har därför informerats om och givits via e-post. Muntligt
samtycke till medverkan samt godkännande av inspelning av intervjun har också
givits från intervjupersonerna i direkt anslutning till intervjun. När personer
medverkar i en inspelning av ljud, innebär det en hantering av personuppgifter
(Vetenskapsrådet 2017, s. 26–27) och samtliga inspelningar kommer därför att
raderas när uppsatsen är färdigställd.

För avidentifiering av intervjupersoner används i text beteckningen IP och
löpnummer i ordning som personerna har intervjuats. Vilka kommunarkiv som
personerna arbetar vid nämns ej då den informationen inte är relevant för studien.
Eftersom många kommunarkiv endast har en eller få anställda skulle arbetsplatserna
också kunna avslöja intervjupersonernas identitet.

Viktigt att lyfta fram är också påverkan på resultatet utifrån vilka intervjufrågor som
ställs och hur de formuleras. Vi har aktivt arbetat med att formulera våra
frågeställningar på ett öppet vis så att intervjupersonerna skulle få möjlighet att
resonera fritt kring varje tema/fråga utan att dessa skulle upplevas ledande. Patel och
Davidson (2003 s. 105) lyfter också att påverkan medvetet eller omedvetet sker i
bearbetningen av materialet, när talspråk ska översättas till skriven text. Här
exemplifieras att det kan vara lockande att bilda mer läsbara meningar genom att
använda kommatecken, punkter et cetera (Patel & Davidson 2003 s. 105). Vår
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förhoppning är att vi genom att uppmärksamma och arbeta aktivt med detta, har
påverkat utfallet i så låg grad som möjligt.

4.4 Undersökningsgruppen

Totalt har sju intervjuer med arkivarier som arbetar på kommunarkiv i Sverige
genomförts, IP1 till och med IP7. Av dessa genomfördes två intervjuer redan under en
förstudie inom kursen Forskningsmetodik ABMM06 (Lunds Universitet) i december
år 2020. En av dessa (IP1) har även kontaktats inom denna studie. Anledningen till att
intervjumaterialet behövde kompletteras var att uppsatsens syfte och frågeställningar,
och därmed intervjufrågorna, hade omarbetats och därför kunde vissa av svaren inte
appliceras på den mer omfattande studien. Anledningen till att intervjun med IP2,
som också deltog i förstudien, inte behövde kompletteras var att det arkivet inte
innehöll mycket av det material som var av intresse för denna uppsats. Därför gjordes
bedömningen att det för uppsatsens kvalitet var mer givande att använda tiden till att
kontakta fler nya intervjupersoner och på så vis få mer nytt material att bearbeta och
analysera.

Intervjupersonerna har arbetat på sina nuvarande arbetsplatser under mycket olika
lång tidsperiod, från endast några dagar upp till cirka 40 år. De två intervjupersoner
som har arbetat kortast tid på sina nuvarande arbetsplatser har dock tidigare
erfarenheter av arbete på andra kommunarkiv.

4.5 Urval

Till grund för urvalet av intervjupersoner ligger uppsatsens avgränsning till
kommunarkiv. Se avsnitt 1.4 Avgränsningar.

Forskningsfrågorna är det som styr urvalet av intervjuobjekt (Eriksson-Zetterquist &
Ahrne 2015, s. 39). I denna studie har vi inriktat oss på arkivarier anställda vid
kommunarkiv. Det är av vikt att intervjuerna görs med personer som har god insyn i
såväl samlingarna som i de rutiner som finns på respektive arbetsplats, för att
intervjumaterialet ska kunna bidra till att frågeställningarna besvaras.
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40) framhåller att det för urvalet i denna typ
av kvalitativa undersökningsmetoder inte finns några fastslagna regler för hur man
ska gå tillväga. De understryker samtidigt att urvalet, för studiens representativitet
och trovärdighet, måste göras på ett genomtänkt vis och att man måste vara
transparent med tillvägagångssättet. I fråga om urval är det också viktigt att ha
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validiteten i åtanke. Genom det urval som görs vill vi samla in material som ger ett
gott underlag för att kunna användas till tolkning och analys, på ett sådant vis att
analysen bedöms vara trovärdig (Patel & Davidson 2003, s. 103).

Inför urvalet diskuterades om den geografiska spridningen antingen skulle inriktas
enbart på kommunarkiv i Skåne, eller på kommunarkiv utspridda över hela Sverige.
På grund av att vi under den pågående Covid-19-pandemin har sett ett kraftigt ökat
användande av – och ett mer avslappnat förhållningssätt till – digitala
mötesplattformar, anser vi att vi har en unik möjlighet att genomföra våra intervjuer
med en större geografisk spridning än inom Skåne. Vanan vid att använda digitala
mötesplattformar gör att vi bedömer att intervjuerna kan genomföras med deltagare
över hela landet, utan att kvaliteten eller resultatet påverkas negativt. Den negativa
effekt som kan komma av beslutet att genomföra alla intervjuer digitalt och med
geografisk spridning över Sverige kan anses ligga i att vi inte kan se arkivet så som
det är ordnat och de föremål som det innehåller. Men då vårt syfte är inriktat på
synsätt och värden framför förvaring och typ av föremål, så anser vi att det i denna
uppsats inte finns någon anledning att begränsa studien till ett mer geografiskt
närliggande område.

I Sverige finns det 290 kommuner (Sveriges Kommuner och Regioner, 2021 (A)). Av
dessa valdes inledningsvis fem ut för intervjuer. De två intervjuer som genomfördes
under förstudien räknas inte till de inledande fem, men resultaten av dessa kommer
att vara del av denna studies resultat och analyserande diskussion. Vidare har vi
genom att utgå från en kommunkarta över Sverige valt kommuner genom att dela
landet i norr, mellan och söder, och därefter valt arkiv från dessa tre delar av landet.
Vi har utgått från kommunernas storlek för att få med kommunarkiv i större städer,
mindre städer och i landsbygdens småorter, samt med olika stora
uppsamlingsområden.

Antalet utvalda intervjupersoner bottnar dels i en inledande bedömning av hur många
personers utsagor som skulle behövas för att erhålla mättnad i resultatet, dels i en
bedömning av hur mycket information som inom ramen för denna uppsats kan
bearbetas. Även den uppskattade tidsåtgången för själva intervjuerna har tagits i
beaktande. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) skriver att det, för att erhålla
ett underlag som ger en mer generell bild som inte enbart är kopplad till vilka
individer som har intervjuats, vanligen är lagom med sex till åtta intervjuer. Eftersom
det inte är möjligt att med säkerhet förutse när en mättnad i resultatet kan förväntas ha
uppnåtts, fördes efter de fem inbokade intervjuerna en diskussion om resultat och
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eventuellt behov av kompletterande intervjuer. Det insamlade materialet bedömdes då
vara omfattande, och en mättnad kunde skönjas i svaren. Som nämnts ovan
beslutades dock att en av intervjuerna från förstudien behövde kompletteras.

Urvalsprocessen för den kompletterande studien av kommuners arkivreglementen har
utgått från Sveriges Kommuner och Regioners lista över Sveriges 290 kommuner i
alfabetisk ordning (Sveriges Kommuner och Regioner, 2021 (B)). Med start på Ale
kommun valdes var tjugonde ut. Totalt studerades 15 arkivreglementen3.

4.6 Bearbetning av insamlat material från intervjuer

Även om det praktiska genomförandet av intervjuer i sig inte behöver vara
tidskrävande, så kräver intervjuer som metod mycket efterarbete i form av
transkribering, tolkning och analys för att den information som har framkommit ska
kunna förstås. Vårt tillvägagångssätt vid bearbetning av intervjumaterialet kommer
här att beskrivas.

4.6.1 Transkribering

De svårigheter som framförallt tas upp i litteraturen när det kommer till intervju som
metod är tidsåtgången, och här framhålls överföringen av talat språk till skriven text
(Bryman, 2002 s. 311; Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 52–53). Fördelarna
med att transkribera den inspelade intervjun är dock flera. Det positiva i att lära känna
sitt material lyfts av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015 s. 51) fram som en stor
fördel. Även Widerberg (2002, s. 115) menar att det är positivt att forskaren själv
transkriberar sin text eftersom man då har möjlighet att uppmärksamma exempelvis
faktorer som avbrott, språk och röstläge och ta med det till nästa steg som är
tolkningen av resultatet. Den visuella framställningen av intervjun gör det också
lättare att sedan gå igenom resultatet och underlättar jämförelser mellan svaren från
olika informanter. Av stor vikt för denna uppsats är att det i text utskrivna
intervjuresultatet möjliggör applicering av hermeneutisk metod för tolkning och
analys.

När resultat från intervjuerna redovisas och diskuteras kommer materialet att ha
redigerats från talspråk till skriftspråk. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.
52–53) menar att detta både ökar läsbarheten och är positivt för intervjupersonerna

3 Ale kommun, Botkyrka kommun, Falköpings kommun, Hagfors kommun, Härnösands kommun,
Kiruna kommun, Lidingö stad, Melleruds kommun, Nyköpings kommun, Salems kommun, Storumans
kommun, Tidaholms kommun, Upplands-Bro kommun, Värmdö kommun, Ödeshög kommun
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om de tar del av texten. En oredigerad transkribering kan upplevas sårande för den
intervjuade personen, eftersom talspråk utskriven i text inte uppfattas på samma vis
som under ett samtal.

4.6.2 Sammanställning och temaindelning

Efter transkriberingen av intervjuerna har en sammanfattning av varje intervju gjorts.
Detta med målet att plocka ut de delar ur det transkriberade materialet som har
relevans för studien och formulera det i löpande text. Sammanfattningarna av varje
transkription bröts i nästa bearbetningssteg upp och svaren placerades in under
temarubriker. Temaindelningen har gjorts för att tydligare kunna se och jämföra de
olika intervjupersonernas svar på samma fenomen eller problem, vilket sedermera
också underlättar tolkning och analyserande diskussion. Widerberg (2002, s. 144) tar
upp att det är viktigt för sorteringen av informationen att utgå från teman och att det
också underlättar arbetet med att exempelvis plocka ut relevanta citat. Slutligen har
de temaindelade textstyckena skrivits ihop till löpande text under respektive tema,
vilket nedan presenteras som uppsatsens resultat.
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5 Resultat

Nedan presenteras det sammanställda resultatet av de sju intervjuerna med arkivarier
anställda vid kommunarkiv i Sverige. Resultatet är som ovan beskrivet indelat i
temarubriker för att tydliggöra intervjupersonernas svar och reflektioner relaterat till
ett formulerat tema/fenomen. Underlaget för intervjuerna, i form av de frågor som har
ställts till intervjupersonerna, återfinns som bilaga till uppsatsen. I intervjusituationen
uppmuntrades intervjupersonerna att väva in erfarenheter från samtliga anställningar
som arkivarie vid kommunarkiv, men inte från andra typer av arkiv eftersom detta
inte är studiens fokus.

5.1 Arbetsplatserna, bemanning och verksamhet

Bemanningen på kommunarkiven ser olika ut. Hos en av de intervjupersoner som har
arbetat många år på samma kommunarkiv fanns det tidigare två arkivarier utöver
intervjupersonen, men på senare år har antalet reducerats till först en arkivarie utöver
intervjupersonen och sedermera endast intervjupersonen själv. Ett annat
kommunarkiv har endast haft arkivassistenter tidigare, men har nu en utbildad
arkivarie. En av intervjupersonerna beskriver bemanningen på sin arbetsplats som
“lite lyxig” eftersom man har flera arkivarier förutom arkivhandläggare och
arkivassistent. Man har här även nära kontakt med en annan arkivinstitution på orten
som man kan rådfråga om behov skulle uppstå. På ett av de andra kommunarkiven är
intervjupersonen den arkivarie som har ansvar för arkivet, men det finns också en
arkivassistent och en arbetstränande person som arbetar med arkivet.

I beskrivningen av arbetsplatserna nämns att det dagliga arbetet består av
rutinuppgifter som att ta fram material som allmänheten efterfrågar. Kommunarkiven
innehåller förvaltningens äldre handlingar, men det nämns även att det förekommer
en del äldre handlingar av annat slag än det kommunala, exempelvis några enskilda
arkiv och Arbetarrörelsens arkiv. På ett av kommunarkiven där det inte tidigare
funnits någon arkivarie utan endast arkivassistenter, har detta enligt intervjupersonen,
som är nyligen anställd, inneburit att arkivet är ett ganska typiskt kommunarkiv där
det finns en hel del arbete att göra när det kommer till arkivförteckningar eftersom det
har blivit ganska eftersatt. Samma intervjuperson har som målsättning att arkivet
framöver ska bli tydligare i rollen som arkivmyndighet för att kunna uppfylla
gällande lagstiftning. Av annan verksamhet som nämns av intervjupersonerna finns
exempelvis arbete med digitalt tillgängliggörande av bildsamlingar, samt att man vid
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ett av kommunarkiven ger ut en årsbok. Under normala förhållanden har flera av
intervjupersonerna arbetat mycket med utåtriktad arkivverksamhet, något som har
minskat under pandemin, vilket enligt en intervjuperson har gjort arbetsdagarna lite
tråkigare. Internt pågår inom flera kommunarkiv diskussioner eller påbörjade arbeten
med digitalt bevarande och man diskuterar frågor som rör e-arkiv.

5.2 Registrering, förteckning och förvaring av föremål

I begreppet föremål räknas inte fotografier, pappershandlingar, videoinspelningar och
liknande in. Förteckningen av föremål sker dock på lite olika vis enligt
informanterna. På ett av kommunarkiven, där man nu har övergått till processbaserad
arkivredovisning, placerade man tidigare föremål under Ö-serier (Övriga handlingar)
enligt allmänna arkivschemat. Vanligen tillhörde föremålen ett ärende eller andra
slags handlingar, varför föremålen då fick samma ärendenummer som det övriga
materialet. Övergången till processbaserad arkivredovisning har inneburit att praxis
har ändrats och därmed kan nu benämningarna variera. En annan intervjuperson
beskriver att föremål hanteras på samma vis som annat arkivmaterial och att sådant
material placeras i antingen F- (Handlingar ordnade efter ämne) eller Ö-serier enligt
allmänna arkivschemat. Ö-serier används av ytterligare två av arkivarierna för att
förteckna föremål. Däremot förtydligar den ena av dem, IP4, att det inte finns någon
förteckning över de stora föremålen (möbler) men att de mindre föremålen som har
levererats ihop med arkiv i regel förtecknas under Ö enligt allmänna arkivschemat.
Den andra, IP6, beskriver att kommungåvor, bestående av vimplar och vapensköldar
som inkom med en leverans, förtecknades individuellt där varje föremål numrerades
för sig och bildade tre olika Ö- serier. En av de intervjuade arkivarierna uppger att
man, i de få fall som föremål numera inkommer till arkivet, förtecknar dem i en M-
serie4 (Föremål) enligt allmänna arkivschemat. Två av intervjupersonerna uppger att
man inte förtecknar föremål alls. Detta beskrivs av den ena dock ha gjorts tidigare,
men numera tar man emot så få föremål att de endast noteras genom att de kvitteras
in eller kvitteras ut (IP5).

Det finns olika höga förväntningar på det material som levereras till kommunarkiven.
IP1 beskriver att det kommunala arkivmaterialet förväntas vara såväl ordnat och
rensat som förtecknat. Majoriteten av intervjupersonerna, fem av totalt sju, uppger att
man förväntar sig att materialet är ordnat och rensat när det levereras till arkivet, men

4 M-serien har strukits ur allmänna arkivschemat, men används fortfarande av vissa arkiv. I RA-FS
1991:1 finns den således inte kvar (se RA-FS 1991:1 samt Wiberg, 2012 s. 8).
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att förteckningsarbetet görs på arkivet. IP5 berättar att man, för att underlätta
processen med ordning och rensning, har utarbetat en manual som i mån av tid
skickas ut inför en leverans. Ambitionen är att materialet som sedan inkommer
åtminstone ska vara packat i kartonger och uppmärkt men förteckningen görs på
kommunarkivet. Samma intervjuperson har dock upplevt att utvecklingen rörande
leveranserna har varit god sedan hen började arbeta på kommunarkivet. Förr kunde
det hända att leveranser kom i papperskassar som lämnades utanför dörren. En av de
intervjupersoner som idag beskriver att leveranser av arkivmaterial ska vara ordnade
och rensade berättar att man tidigare har haft kravet att materialet även skulle vara
förtecknat men förteckningskravet har man sedan frångått. Endast en av
informanterna uppger att någon förväntan inte finns rörande ordning, rensning och
förteckning på material som inkommer till arkivet.

Intervjupersonerna upplever inte att det går att se någon tydlig skillnad gällande hur
mycket föremål som ingår i leveranser nu, när materialet vanligen förväntas vara
rensat och ordnat, jämfört med material som levererades i äldre tider när sådana krav
inte fanns. IP1 beskriver dock att detta kan bero på att dess föregångare arbetade
aktivt med att hålla nere arkivens storlek, genom gallring och strikta regler kring vad
man tog emot i arkivet. De föremål som finns i arkivet har enligt IP7 kommit in
successivt. Om någon skillnad ska uppmärksammas, så menar IP7 att det nog är så att
det inte har ingått mycket föremål alls i arkivet tidigare, men att det sedan har kommit
in föremål efterhand i olika sammanhang. En informant upplever att det finns en
skillnad i hur man gjorde med föremål förr, när material kom in i mer osorterat skick,
jämfört med nu när materialet förväntas levereras ordnat. Detta preciseras dock ej
närmare.

Föremål måste ibland förvaras på annat vis än traditionella handlingar. Av de
intervjupersoner som har deltagit beskrivs det att de stora föremålen främst är
kommunala möbler och att man har löst förvaringen genom att använda dem som
arbetsplatser i arkiv eller forskarsal. För att bevara föremålen i gott skick har vissa
insatser gjorts. Exempel på detta är ett äldre skrivbord som har försetts med glasskiva
som skydd. Mindre föremål förvarar man om möjligt i arkivbox men det finns inga
speciella, anpassade arkivboxar. Mycket av föremålen beskrivs vara robusta objekt i
trä eller metall. Det tas även upp att man egentligen inte har någon specifik
kompetens för att hantera föremål.

Två av intervjupersonerna nämner föremål i form av byggnadsmodeller som man har
tagit emot. IP5 beskriver att man då placerar dem på en hylla, men man tycker mest
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att de är i vägen. På IP2’s arbetsplats har man löst problemet genom att ställa ut
modellerna i glasmontrar i ett atrium som finns i anslutning till arkivet. På så vis tar
de inte upp hyllplats och kan också beskådas av dem som arbetar på platsen. Samma
intervjuperson beskriver att förvaringen av föremål är beroende av utrymme. Föremål
som tillhör ett ärende förvaras därför inte ihop med resten av handlingarna i ärendet
utan placeringen blir mer praktiskt betingad. Vissa mindre föremål kan förvaras i
arkivbox, men en del behöver specialförvaring. Eftersom det innebär ett problem med
var man ska göra av föremål, så uttrycks av en intervjuperson att man inte uppskattar
när folk vill lämna in föremål till arkivet. Vad gäller mottagande av föremål till
arkivet så uttrycker IP5 det som att: “vi betackar oss ju i möjligaste mån för föremål”
och att de endast i undantagsfall tar emot den typen av material. Dock skulle
informanten vilja ha större möjlighet att ta emot föremål. Som det ser ut i nuläget blir
det dock så att föremål står och skräpar, och den bakomliggande problematiken
kopplat till ekonomi, resurser och personal lyfts fram. Exempelvis nämns det att man
har tavlor som står på golvet längs väggarna. Kommunarkivet har försökt få
kulturförvaltningen att ta emot denna typ av objekt eftersom de hanterar föremål, men
de har enligt utsago fullt i sina förråd. IP5 summerar den föreliggande situationen
med att: “Det är väldigt svårt att bli av med föremål helt enkelt”.

IP3 beskriver att en av förutsättningarna för att föremål alls sparas när det gäller
nutida praxis är att det rör sig om kommungåvor. IP1 menar dock rörande gåvor att
man inte vill ha in dem i arkivet. Kommungåvor nämns av flera intervjupersoner,
men hanteringen av dem, och synen på dem, varierar. IP6 berättar att det förekommer
en hel del kommunvapen i arkivet. Dessa har bytts mellan kommunen och andra
besökande kommuner och detta har förekommit länge. ”Man byter kommunvapen
som man byter typ visitkort” (IP6). Bortsett från dessa gåvor har man enligt IP6 inte
haft särskilt mycket föremål att hantera i arkivet. Det förekommer visserligen en del
föremål som härrör från olika kommunala kärnverksamheter, exempelvis från
skolorna. Bland annat nämns en trälåda som hade använts av textillärare för att visa
hur man förr i tiden beredde och bearbetade lin. Sammantaget är det dock ovanligt att
föremål kommer in till arkivet enligt IP6. När IP7 först började arbeta på arkivet
fanns av föremål endast två stora ekbjälkar från en gammal skola. Här har dock fler
föremål sedan kommit in successivt. IP4 säger att man generellt inte har fått in så
mycket föremål i arkivet genom att de har följt med annat kommunalt arkivmaterial,
utan nämner istället att det med föreningsarkiv och liknande kan komma in
exempelvis ordförandeklubbor och annat.
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5.3 Den förtydligade lagstiftningens påverkan på föremål i arkiv

Lagstiftningen som rör arkiv i offentlig sektor och således även vilken typ av material
som hör hemma i dessa har sedan 1980-talet och särskilt från och med 1990-talet
blivit tydligare i och med arkivlagens införande tycker IP1. Det har skett en
professionalisering både på arkivinstitutionerna och på myndigheterna. Även faktorer
som myndighetssammanslagningar har inneburit att man arbetar mera enhetligt,
vilket har påverkat förekomsten av föremål i arkiv. IP1 menar att vissa egenheter
genom denna professionalisering och förtydliganden har slipats bort och att
tillvägagångssätt har blivit mer uniforma. Dessutom menar IP1 att tillsynen har blivit
skarpare och att sådant som arkivlokalsföreskrifter har tydliggjorts efter hand. Men,
när det gäller just kommunala arkiv menar IP1 att det fanns en eftersläpning i
appliceringen som kan ha gjort att arkivlagstiftningens införande inte har påverkat
förekomsten av föremål i leveranser till denna typ av arkiv. Intervjupersonen menar
att kommunerna var sena med att ta arkivlagen till sig. Exempelvis fick den
kommunala sektorn dispens på fem år med att upprätta arkivredovisningar.
Anledningen till dispensen var bland annat att man i småkommunerna inte hade
någon arkivarie. Istället för att tänka på arkivlagen vid denna tid så tror IP1 att man
fokuserade mer på tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Inte heller IP4 tror att arkivlagstiftningens införande har haft någon märkbar påverkan
på förekomsten av föremål i kommunarkiv. Dock motiverar informanten detta med att
arkivlagen enbart är en ramlag och inte något som man i verksamheterna sitter och
läser. Istället menar IP4 att det är arkivreglementen och jämförbara handlingar som
används. Inte heller IP5 och IP7 upplever att införandet av arkivlagen har påverkat
förekomsten av föremål i kommunarkivet nämnvärt. Däremot ser IP5 en skillnad
bland pappershandlingarna som kan härledas till denna förändring. Man ska numera
arkivera fler typer av personakter som tidigare gallrades. Genom att varje förvaltning
nu har en dokumenthanteringsplan tror IP5 att det dock har blivit tydligare för
arkivbildarna vad, och vilken typ av, material som hör hemma i arkivet. Det är dock
mycket stor skillnad mellan olika förvaltningar i hur pass väl man känner sin
dokumenthanteringsplan. Vissa vet inte vad en dokumenthanteringsplan är, medan
vissa kan den ganska bra. Alla förvaltningar har dock en att utgå ifrån.
Dokumenthanteringsplanerna har formulerats av varje förvaltning eftersom de känner
sin verksamhet bäst, men där kommunarkivet finns som hjälp och stöd.
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När det kommer till vilka eventuella positiva respektive negativa konsekvenser som
arkivlagstiftningen kan tänkas ha gett upphov till, och som kan ha en koppling till
föremål i arkiv, väljer IP1 att lyfta fram sista strecksatsen i § 3 där man pratar om
kulturarvet, som positivt. IP1 tycker dock det är svårt att beskriva skillnader vid
denna tid [då arkivlagen kom], eftersom hen inte var verksam då. Det blir mer en
beskrivning av den egna, personliga upplevelsen. Även IP3 menar att det är svårt att
ha en åsikt i frågan om arkivlagstiftningen kan ha tydliggjort vilket slags material
som faktiskt hör hemma i arkivet, då hen inte var med på den tiden. Intervjupersonen
upplever sig inte heller ha arbetat tillräckligt länge inom nuvarande kommun för att
kunna svara på frågan utifrån det material som finns där. Dock tror IP3 att det nog
kan vara så generellt, men att det kommunala självstyret kan påverka och göra att det
i praktiken fungerar ganska olika i olika kommuner. Snarare än arkivlagens införande
tror IP3 att huruvida föremål förekommer eller inte kan relateras till
kommunsammanslagningarna på 1970-talet. IP6 tror att arkivlagstiftningen eventuellt
kan ha påverkat förekomsten av föremål i arkiv ifall man har tolkat den väldigt strikt.
IP2 uttrycker liknande tankegångar, men beskriver att någon förändring i antalet
föremål som har inkommit till arkivet före och efter denna tid inte har
uppmärksammats, men tror ändå att resultatet blir färre föremål. Enligt IP2:s mening
har arkivlagstiftningen och senare föreskrifter inneburit att leveranser av
arkivmaterial efter hand har blivit ordnade i högre grad redan när de inkommer till
arkivet. Förr var det lättare för förvaltningen att leverera föremål, eftersom dessa
tidigare skickades med resten av materialet och ansvaret för att ordna och förteckna
låg på arkivet. Idag sker en form av rensning och urvalsbedömning redan på
förvaltningen och därmed är det troligt att mycket sådant material sorteras bort innan
det når arkivet.

5.4 Det interna bruket av föremål i arkiv

Huruvida man använder föremål i verksamheten eller inte varierar mellan de
undersökta arkiven. Hos några arkiv har det ännu inte förekommit alls; hos andra har
man inget minne av ett sådant bruk, varken på de arkiv intervjupersonerna arbetar vid
för tillfället, eller på tidigare arbetsplatser där man varit verksam. Dock med viss
reservation för att man kan ha visat upp föremål vid enstaka tillfällen i samband med
besök. IP3 tycker själv att det är lite synd att man inte har använt föremålen man har i
kommunen och ser inget hinder för att i framtiden nyttja föremålen vid eventuell
utställningsverksamhet eller liknande. IP4 poängterar att om dylikt sker är det viktigt
att föremålens historik följer med och bevaras.
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Tre av arkivarierna har i olika omfattning använt föremål i sin verksamhet. IP1
berättar att det framför allt är i den publika verksamheten som föremålen kommer väl
till pass: i utställningar, man gör små filmer, eller i visningar exempelvis. Föremålen
ger då ett mervärde. Under IP1:s tid på arkivet har bruket av föremålen sett ungefär
likadant ut, men man har med tiden haft lite fler utställningar och har nu också en lite
större budget. Effekten har blivit att fler av arkivets föremål har visats. IP7 berättar att
hos dem kan skolklasser och forskare sitta i arkivet och studera. IP7 berättar vidare att
man för några år sedan köpte in en samling med fotografier av en privatperson. Till
samlingen hörde ett antal föremål kopplade till det järnvägstema som samlingen hade.
Dessa användes så småningom till att bygga upp en stationsmiljö i arkivet. Man har
också skrivit en bok baserad på materialet. Just järnvägssamlingen har det funnits ett
stort intresse för och många har kommit och studerat materialet. Eftersom det inte
finns någon registrering av föremålen så tror IP7 att ryktet om samlingen kan ha
spridit sig med hjälp av den bok som skrevs och såldes över hela landet. Dessutom
gjorde man en utställning på temat till det årets Arkivens dag, vilket lockade många
besökare. Vidare menar IP7 att det exempelvis då skolbarn kommer på besök är roligt
att kunna visa upp föremål som skolbänken man har, gamla skolplanscher och
liknande, och att intresset är mycket stort. Intresse finns ofta också för exempelvis hur
man skrev förr, och exemplifierar med att arkivet har gamla pennor och skolböcker.
IP7 har varit med om att barn har imponerats av exempelvis en bok med mycket hög
ålder och utbrustit “tänk att den här gamla boken har funnits sen 1800-talet!”

IP6 berättar att man har haft en mindre utställning med kommungåvor. I samband
med denna gjordes det en insats för att efterforska historiken runt föremålen: vad för
slags föremål det var, varifrån de kom och vem som en gång fick dem, så att de kunde
placeras in i ett sammanhang. Denna information presenterades sedan vid varje
utställt objekt. Föremålen ställdes ut i en monter tillgänglig för allmänheten och
utställningen betecknas av IP6 som populär. “Man kan gå dit och titta och det gör folk
ofta”. IP6 har också visat föremål vid olika rundturer i magasinen, något de kallar
‘bakom kulisserna’, vilket används som ett sätt att problematisera vad ett dokument är
och kan vara. Arkivet har även många andra olika utåtriktade verksamheter löpande.
Allmänheten bjuds bland annat in till olika föredrag och beroende på temat för dessa
har föremål ibland använts som komplement till annat material.
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5.5 Extern efterfrågan på föremål i arkiv

Extern efterfrågan på föremål i arkiv innebär exempelvis om föremål har begärts ut
av forskare eller någon ur allmänheten för att studera. Samtliga tillfrågade
intervjupersoner uppger att detta är mycket ovanligt eller att det aldrig har hänt under
deras tid på arbetsplatsen. Även om det externa intresset för föremålen hittills har
varit mycket lågt skulle det vara fullt möjligt att begära ut ett föremål enligt IP2.
Föremålen kan då studeras i läsesalen likt andra typer av handlingar. IP3 tycker att
“det skulle vara kul om det kom något gammalt kommunalråd som ville se någon
kommunal ordförandeklubba, men det har inte inträffat”. Anledningen till att några
förfrågningar om att studera föremålen inte har inkommit kan enligt IP4 vara att det
inte är särskilt känt vad arkivet har i samlingarna. Om en forskare arbetar med andra
handlingar och IP4 känner till att det finns ett föremål med anknytning till materialet
så upplyser man dock om detta. IP5 tror att det kan ha varit annorlunda före hens tid
på arkivet eftersom man har en stor samling av stenyxor som noga studerades och
dokumenterades av en lokalhistorisk lärare och forskare. Både stenyxorna och
teckningarna finns ännu bevarade i arkivet.

5.6 Definierade värden hos föremålen i arkivet

Utifrån de genomförda intervjuerna framkommer att föremålen i arkiven kan
betraktas på ganska många olika sätt. Detta gäller både hur arkivarierna ser på dem
samt förvaltningarnas och kommunledningarnas uppfattningar. En av
intervjupersonerna uppfattar det generellt som att man från kommunens sida betraktar
föremål som besvärliga och något man tycker är lite obekvämt och jobbigt. IP6 menar
att de inte står högt i kurs hos andra arkivarier, däremot tycker IP6 personligen om
föremål. IP6 beskriver en situation rörande hur föremål upptäcktes i en av
förvaltningarna, “det var som det brukar vara, de skulle städa på kontoren och insåg
att, här har vi massa gammalt skräp - och det skräpet visade sig vara kommungåvor”.
Föremålen kan visa på kontraster mellan hur man exempelvis har sett på gåvor under
olika tidsperioder. IP6 uttrycker skillnaden som att det förr handlade om “de pompösa
gåvorna som har utdelats mellan gubbar, till de här små söta grejerna som
förskolebarn har gjort”, rörande kommungåvor i nutid. Detta tydliggör, tycker IP6, att
man bör försöka göra alla röster hörda i arkiven. Gällande kommungåvor kan det ses
en tendens från dyrare gåvor härrörande från tidigt 1900-tal till dagens rent
symboliska föremål, summerar IP6. IP6 beskriver att gåvor som tagits emot inom
ramen för olika vänortsutbyten också är problematiska såtillvida att det finns en

44



begränsad dokumentation. Detta gäller åtminstone civila verksamheter och speciellt
om utbytesveksamheten fokuserar på barn och unga eller på kultur. I ett sådant fall är
det kanske till och med så att det endast är via föremålen som lämnats som det finns
ett spår av att utbytet ens har förekommit. IP6 jämför med militära vänortsavtal där en
betydligt mera omfattande dokumentation existerar. IP6 upplever det som att detta
material tillsammans med ljudinspelningar och liknande tyvärr många gånger slängs
innan det hinner nå arkivet och IP6 tror att det kan finnas en uppfattning om att detta
material inte betraktas som lika värdefullt som textbaserade dokument. IP6 upplever
det närmast som att själva förteckningen ibland medvetet har gjorts för att man inte
ska förstå att det handlar om föremål i samlingarna. Det finns också en
försäkringsrelaterad problematik om allmänheten känner till föremål i arkiven.
Föremål med stort ekonomiskt värde innebär dyra försäkringar för kommunen.

En vanlig återkommande uppfattning som delas av flera intervjupersoner är dock att
föremålen tillför mycket till arkivens övriga material. Det kan däremot många gånger
vara tillfälligheter som har gjort att föremål har hamnat i arkiven. Exempelvis,
berättar IP7, blev man inbjudna att komma och titta om det var något man ville
bevara när den gamla byskolan lades ned. Då togs bland annat den tidigare nämnda
skolbänken och skolplanscherna emot. IP1 lyfter fram att föremålen är pedagogiska
och kan hjälpa till att levandegöra annat material. IP1 framhåller i samband med detta
vikten av föremålens proveniens, som man också talar om i museivärlden och bland
antikvarier “har man en historia bakom ett föremål så blir den ju mer spännande”.
Som exempel framhåller IP1 att man inte kommer till arkivet för att titta på
exempelvis hur en yxa såg ut på 40-talet, utan att man i så fall vill se just den yxan
som användes vid något speciellt tillfälle i historien. En person som är allmänt
intresserad av att studera yxor skulle istället vända sig till museet. IP1 har
inledningsvis i intervjun också gjort en reflektion rörande värde genom att visa på hur
olika man kan bedöma samma typ av föremål. Stöter man på ett tomt pappersark från
1600-talet så vill man bevara det, medan en helt annan värdering görs om man istället
hittar ett tomt pappersark från år 2006. IP1 lyfte i samband med detta fram
värdepåverkande faktorer som föremålets ålder, dess proveniens och det som man kan
kalla antikvitetsbegreppet. Det kan sammanfattas med följande uttalande:

Jag tror de [föremålen] bidrar väldigt mycket. Om man både har texter och föremål så får man
ju bättre bild av historien, så att ja- jag tycker det har berikat vårt arkiv helt enkelt, att ha dem
här och visa upp.

(IP7)
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Om hembygdsmuseet på orten hade funnits kvar menar IP7 att man sannolikt hade
kombinerat besök på museet med besök på arkivet, men hen tycker ändå att det är kul
att ha en del föremål i arkivet eftersom det berikar. Hen tycker att det värde som
föremålen har för arkivet framförallt är det historiska. IP7 menar att vissa föremål är
betydligt mer bevarandevärda än andra, och nämner ortens fabrikshistoria och att man
har fått in en bleckburk som användes av arbetarna för att få lön i. Att visa burken när
man berättar om fabrikerna ger en talande bild. Just historiken bedöms vara ett viktigt
skäl för bevarande. Dock tycker IP7 inte att man ska ha en massa ovidkommande
föremål i arkivet och tar som exempel gamla adventsljusstakar och liknande som kan
hamna där. IP4 beskriver det som att det är själva historiken som skapar
bevarandegrund för föremålen och ger ett exempel: Två stolar som hade tappat sin
historik återfick den med hjälp av bildarkivet man har och där man kunde se att
kungen och drottningen satt i stolarna år 1953. På så vis förstod man varför stolarna
hade bevarats, utöver att de bara var vackra.

IP1 lyfter fram ett område där föremålen trots att de kanske tappat i värde fortfarande
har en betydelse. Detta gäller vid olika publika verksamheter och utställningar där
föremålen kan berika och levandegöra textmaterialet. Exempelvis har, om kommunen
har haft någon form av kampanj eller liknande, kanske flyers eller t-shirts tillkommit i
processen. Denna typ av föremål och relaterat material ger ett mervärde till arkivet
och blir också en hjälp i den publika verksamheten, när man ska levandegöra
kommunal verksamhet exempelvis i utställningar. IP1 gör här en jämförelse med
museer, där text berikar museiföremål. Också IP4 uppger att föremålen tillför mycket
till handlingarna. IP4 beskriver sig själv som en magnet som har tagit in föremål
under sin tid på arbetsplatsen och menar att “[...] ser man någonting ute i
verksamheterna kan jag säga att jag tar gärna in det här så att det blir kvar”, men att
det inte direkt har följt med mycket föremål i levererat material. Föremålen är dock få
och IP4 summerar med att arkivet ju inte är ett museum. IP5 är också väl medveten
om att det inte är mycket av föremålen som de har någon rättslig skyldighet att ta
emot och kan inte komma på något föremål som de har juridisk skyldighet att bevara i
arkivet. Hen beskriver istället rörande vad som stödjer eventuella mottaganden av
föremål att “det är väl mer kulturvärdet och det kulturhistoriska värdet”. Relaterat till
kulturarvsaspekten tycker IP1 att kulturarvssidan av arkivlagen behöver stärkas och
betonar egenheterna som föremålen har.

Av de värden som föremål kan ha för arkivet och dess verksamhet tar även IP5 upp
ett möjligt värde i utställningsverksamhet eller liknande för utbildningssyfte. IP5
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lyfter också fram några gamla valurnor som exempel på föremål med kulturvärde och
som man skulle kunna använda för att visa exempelvis skolbarn hur sånt såg ut förr i
tiden. Hen tycker också att föremål i arkivet kan ha ett berättigande om de ingår i en
samling, och beskriver ett exempel med att arkiv från en affär, där det också ingick
vissa verktyg som hade använts för att märka kläder. Då kan man visa föremålen i
samband med berättelsen om den affären. IP6 beskriver det även som att föremål
väcker känslor på ett helt annat sätt än till exempel ett protokoll och fungerar väl “om
man vill chockera eller provocera” eller på annat vis förvåna besökaren. IP6 menar att
föremålen på detta sätt passar alldeles utmärkt för utåtriktad verksamhet, men att det
kan vara svårt att marknadsföra då allmänheten i regel inte vet om att man har
föremål samtidigt som arkivarier generellt inte vill att man ska ha dem. IP6 jämför
med andra slags databärare som har en naturlig plats i arkiven och ställer sig frågan
varför inte detta kunde gälla även för föremål:

Vi har jättemånga röntgenbilder och mammografibilder, det är journaler som är filmade på
mikrofilmsrullar, och det finns massa diabilder och VHS-bilder över hjärtljudsfrekvenser,
alltså det finns hur mycket olika databärande medier som helst. Varför skulle inte föremål
kunna vara det också? De kanske också har någonting att berätta”.

(IP6)

5.7 Synen på föremål i arkiv samt förändringar över tid

Synen på föremål i arkiv och hur denna har förändrats över tid skiljer sig delvis
mellan de olika intervjupersonerna samtidigt som det finns flera gemensamma
nämnare. En av intervjupersonerna (IP3) tycker sig inte ha upplevt att synen på
föremål har förändrats. Snarare är det så att om man överhuvudtaget har funderat på
saken, så är man i så fall glad för, och tycker att det är kul att, föremål råkar finnas
kvar. Orsakerna till att flera av intervjupersonerna upplever att synen på – och
förekomsten av – föremål har förändrats varierar. Det kan handla om förändrade
förhållningssätt till föremålen som enligt IP2 till stor del beror på förvaltningens eget
intresse för föremålen. Föremål som har uppkommit i samband med ett lyckat projekt
kan det finnas en större vilja att bevara, medan föremål som uppkommer regelbundet
inte anses vara lika bevarandevärda. Värderingen görs alltså på förvaltningen och inte
av arkivet som tar emot det som levereras. IP2 upplever att intresset för arkivering av
föremål har varit större tidigare både från förvaltningens och arkivets sida. “Det blir
som en sorts urval redan innan då, att man väljer bort föremålen redan innan
leveransen. Det anses liksom inte ligga inom ramen”.
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En liknande uppfattning finns hos flera av intervjupersonerna. Bland annat berättar
IP1 att utifrån hens eget perspektiv har det skett en tydlig förändring i hur arkiv ser på
föremål. Föremål har främst varit vanligare förr om åren, även om det motsatta
förhållandet också framkommer i intervjuerna, där man gjort tvärtom och från att ha
ratat föremål i hög utsträckning, på senare tid ha tagit emot en leverans av gåvor
(IP6). Även ren slentrian, framförallt förr, kan enligt IP1 ha varit en anledning till att
föremål förekommer. Numera råder dock inställningen på IP1:s arbetsplats att
föremål kan tas emot om de skänker arkivsamlingen ett extra värde och – betonas det
– inte tar för stor plats. Det måste finnas en tanke med att man tar emot dem.
Föremålen måste berika, vilket IP1 beskriver som en mycket subjektiv bedömning.
Man vill inte att arkivet ska bli någon form av lager. IP1 tar ett exempel där
kommunen hade många hundra tygväskor på kulturförvaltningen från en kampanj där
dessa hade tagits fram. På arkivet ville man då inte ta hand om alla tygväskor, utan
man bevarar en eller kanske upp till tre stycken eftersom de berättar om den aktuella
kampanjen. Om möjligt kan föremålen istället fotograferas eller dokumenteras på
annat vis för att informationen ska bevaras.

Anledningarna till en förändrad syn på föremål är utifrån IP1:s bedömning flera: en
av dem kan vara att föremål inte ses som handlingar. IP1 beskriver föremålen som
“lite styvmoderligt behandlade” och gör en jämförelse med arkiven på museer, som
kan hamna i motsvarande sits, för “vi har ju fokus på det som vi är bäst på”. I en
framtidsutblick reflekterar IP1 om hur övergången till det allt mer digitala kan
komma att påverka förekomsten av föremål i arkiv. Kopplingen till det fysiska
minskar, arkivlokaler tas redan bort inom vissa myndigheter, man minimerar
arkivförvaringen och i slutändan handlar det nog om bevisföring, alltså att föremål
som är kopplade till rättsfall bevaras. Med detta i åtanke menar IP1 att framtiden för
föremål i arkiv kanske ser lite dyster ut. Den allmänna synen i samhället på föremål
förändras också och har egentligen gjort det sedan 1980-talet. Föremålens symboliska
värde minskar, och IP1 tar som exempel att det inte längre är lika viktigt att någon
håller i en mötesklubba vid möten, samt att de fysiska platserna har förändrats. På
myndigheter hade tidigare alla sitt fysiska kontor, där man kunde samla på sig
exempelvis gåvor. IP1 nämner att sådana föremål ju ska kunna beskådas av
allmänheten och kan bevaras på rådhuset, och att de inte är något som man vill ha in
på arkivet. Att som förr ta emot en gåva att ha på sitt kontor kan idag också “andas
korruption”, samtidigt som man på många arbetsplatser inte längre har den typen av
egen yta/kontor att förvara saker. IP4 berättar att exempelvis många av de möbler
som man hade ute i verksamheterna försvann när kommuner slutade med sina stora
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möbelförråd som man tidigare hade. IP4 påpekar att man måste vara försiktig med att
skicka bort just möbler, för de kan vara designade för just den byggnad där de står
och kan, som i det aktuella fallet när byggnaden inte längre finns kvar, vara de enda
objekt som återstår. IP4 ger ett exempel där den byggnad som nu används som
kommunhus skulle byggas om och det beslutades att placera de gamla möblerna i
arkivlokalerna. Nya möbler skulle köpas in, och man såg då arkivet som en lämplig
avställningsyta. IP4 framhåller att det är denna syn som har gjort att föremålen idag
finns kvar. Viktigt var dock en inventering som gjordes under 1920-talet, då alla
möbler märktes med mässingsplåtar. Annars hade de förlorat sin historik. Nu kan man
med hjälp av en inventarielista se precis var de har stått.

Det personliga intresset hos arkivarien för föremålen bedöms av flera
intervjupersoner som en många gånger helt avgörande förutsättning för att dessa ska
tas emot. IP4 exemplifierar enligt följande att det handlar om intresse: “Om du har en
kommun där det till exempel inte finns någon historieintresserad arkivarie då minskar
ju sannolikheten kanske att man samlar ihop nåt”. IP4 understryker vidare vikten av
det personliga intresset genom ett exempel från räddningstjänsten, där en person
samlade många föremål under lång tid, vilket resulterade i att det skapades ett
museum. “Detta var helt på grund av en persons intresse, såklart med mandat från
någon chef”, lägger IP4 till. Även bildarkivet i IP4:s kommun framhålls som ett
exempel sprunget ur en persons intresse. Hos en av de intervjuade framkommer också
att man tidigare har gjort lite som man ville med föremålen och att det inte var
speciellt reglerat. ”Man tog emot det och ställde det i nåt hörn” (IP5). IP5 lyfter här
att det gäller att man är lite tuff, och att hen själv inte är det, “Jag är inte så tuff så jag
har lite svårt att säga ifrån”. Tidigare när IP5 hade kollegor som var arkivarier kunde
hen ta med sig en arkivarie vid sådana leveranser för hjälp med bedömning och stöd i
beslut. En tidigare kollega kunde uttrycka åsikten att IP5 kom dragande med skräp
när hen hade tagit emot icke-traditionellt arkivmaterial. IP5 beskriver att de
privatpersoner som kommer med föremål ofta har en bild av att arkivet ska ta emot
sakerna med glädje, men att det ju inte är så i verkligheten. En person hade lämnat in
ett slitet och dammigt föremål som av IP5 placerades “där ingen behöver se det” i
arkivet.

Något som IP4 tycker att man bör ha i åtanke i samband med synen på föremål i
kommunarkiv är de stora skillnaderna i förutsättningar som kan finnas mellan olika
kommuner. Hen lyfter exempelvis faktorer som lokaler, resurser och vilket uppdrag
man har, vilket för en större kommun skulle kunna visa sig i form av stora
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forskarrum, möjliggörande av samarbeten med andra minnesinstitutioner och
liknande, som en mindre kommun kanske inte har samma möjlighet till.

5.8 Övriga aspekter på fenomenet föremål i arkiv

5.8.1 Arkivarieutbildningen

Tre av intervjupersonerna har under intervjuerna nämnt arkivarieutbildningen som en
faktor att ta hänsyn till i sammanhanget. IP1 menar att utbildningen av arkivarier och
den allmänna professionaliseringen av yrket kan ha påverkat arkivariers syn på
föremål i arkiv. Möjligheten till egna initiativ att ta in föremål för att de “är lite kul”
har minskat. Vidare beskriver IP1 sin bild som att ganska få var utbildade vid den
tiden [när arkivlagstiftningen infördes], och därför kan det vara så att man tog emot
det som erbjöds arkivet, och vårdade det materialet, mot bakgrund av det då ganska
begränsade teoretiska ramverk som man hade att utgå ifrån. Att det är stora skillnader
mellan förekomsten av föremål i olika arkiv kan bottna i en sådan förklaring. Även
IP3 menar att det har varit ett generellt problem att det länge saknades utbildad
personal på arkiv, samtidigt som mycket av tidigare ackumulerad kunskap har gått
förlorad på vägen. IP6 lyfter fram att utbildningen har möjliggjort en diskussion om
olika frågor, vad vi bevarar, historiken et cetera. Tidigare styrde kanske snarare
slumpen vem som arbetade i arkiv, utifrån en spridd uppfattning om att “ ja men du är
ju så duktig på att hålla ordning och reda”. Men den personen hade kanske inte fått
möjligheten att “stöta och blöta olika frågor länge, och få något slags högre syfte –
vad är det vi ska bevara egentligen”, vilket kan ha påverkat vad som togs emot till
arkivet.

5.8.2 Gallring

När föremål väl har kommit in i arkivet så är gallring av detta material inte vanligt
förekommande. IP5 har inte varit med om något tillfälle där föremål har kastats, utan
framhåller att bedömningen istället sker vid leveransen. Föremål som tas emot gallras
inte i något senare skede. IP1 svarar på liknande vis att “[...] har det väl kommit in i
arkivet så ska det mycket till för att man ska göra en gallring”. Dock var den som
tidigare hade samma position som IP1 mycket noga med att så lite material som
möjligt skulle tas in i arkiven. Detta motiverades med att hyllplatsen finansieras av
skattebetalarnas pengar, något som man skulle ha respekt för och vara försiktig med.
Man hade därför också en relativt positiv inställning till gallring. Det förra sättet att
tänka kring vad man tog in i arkivet var mycket fokuserat på evidens, men sedan IP1,
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med stöd av sin chef, har tagit över har fokus förflyttats även till det som finns
runtomkring. På IP2’s arbetsplats har man istället arbetat aktivt mot förvaltningarna
för att få dem att dokumentera föremål som kan ha skapats i olika projekt, så att
fotografier av föremålen kan bevaras men själva objektet gallras innan leverans. Det
händer dock fortfarande att föremål skickas in, även om det inte är lika vanligt som
tidigare. IP4 beskriver att någon direkt gallring av föremål i arkivet inte har gjorts.
Frågan skulle kunna bli aktuell om man börjar gå igenom exempelvis de många
stämplar som förvaras i arkivboxar. Vissa skulle kunna härledas till specifika
arkivbildare och kunna bevaras, andra inte. IP4 beskriver det som att man kan behöva
genomföra en rensning om det blir väldigt mycket av samma sorts föremål, men har
inget exempel på att något sådant har skett i praktiken. Även IP7 tycker att det finns
saker som inte skulle behöva sparas i arkivet och nämner några lådor med
vinster/priser. Någon gallring av föremål i arkivet har dock inte gjorts. Vidare rörande
gallring så tar IP7 upp en annalkande flytt av arkivet när kommunen ska få ett nytt
kommunhus. Hur det då kommer att bli med läsesal och de föremål som man nu har
är oklart. Det har redan talats om att dela ut föremålen på andra håll, så framtiden för
de större föremålen är i nuläget oviss.

5.8.3 Föremålens gråzon

I de mindre orterna finns utöver kommunarkivet också hembygdsmuseum. Ett av
dessa har dock i modern tid förstörts, inklusive dess samling. I de större orterna finns
utöver kommunarkiv/stadsarkiv ett eller flera olika museer. En av orterna har haft ett
stadsmuseum fram till ca 1985, men sedan dess finns endast kommunarkivet och
hembygdsmuseet kvar.

IP1 berättar att om det dyker upp någon som vill lämna in rena föremålssamlingar ber
man personen i fråga att vända sig till museet istället. IP1 nämner i anslutning till
detta att det i vissa fall kan finnas meningsskiljaktigheter rörande om ett föremål hör
hemma i arkivet eller i museet, eller likaså om ett dokument hör hemma i museet eller
bör tas om hand av arkivet. Det finns en liten gråzon, men i de allra flesta fall
fungerar samarbetet mycket bra. För arkivets del utgår man från en upprättad
handbok för stöd i bedömningen av vad man ska ta in till arkivet. Bland annat tas det
i denna handbok upp att man inte ska fungera som lager utan att 1-3 exemplar kan tas
emot, lite beroende av vad för slags föremål det gäller. Rörande den fysiska
hanteringen av de föremål som finns i arkivet finns möjlighet till stöd eftersom
arkivet är i samma förvaltning som flera museer. Där finns konservatorer som kan
rådfrågas och hjälpa till om expertis behöver konsulteras. Även i samband med vissa
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leveranser innehållande föremål har man tagit hjälp av konservatorerna för att
anpassa förvaringen. I övrigt, när det gäller klimat och eventuella skadedjur följer
man Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS 2013:4) och utgår från vad som är
bäst för papper. Detta passar även en stor del av föremålen, även om det finns
undantag som skulle behöva annorlunda klimat. IP1 framhåller här att “[...] självfallet
så är det ju viktigt att vara ödmjuk som arkivarie om att vi inte är konservatorer”, och
man tar hjälp när man behöver det.

IP5, som arbetar i en kommun som saknar stadsmuseum lyfter fram att detta kan vara
ett problem för kommunarkivet. I avsaknad av museum vänder sig folk gärna till
kommunarkivet för att använda det som museum eller förvaringsplats. Kommunen
har tidigare haft ett stadsmuseum som lades ned i mitten av 1980-talet och nu finns
bara ett hembygdsmuseum kvar. Hembygdsmuseet har dock inte möjlighet att ta emot
alla föremål av utrymmesskäl och kommunarkivet har enligt IP5 “inte möjlighet att
förvara föremål på ett bra sätt”. Situationen gällande förekomsten av föremål i
kommunarkivet har dock sett annorlunda ut innan IP5 började arbeta på där. Den som
tidigare var ansvarig hade ett brinnande engagemang även i en hembygdsförening,
vars material då upptog stor plats i kommunarkivet. IP5 beskriver att det var många
föremål av stort ekonomiskt värde som då förvarades i kommunarkivet, vilket blev ett
problem när det kom till ansvarsfrågan. IP5 beskriver det som outtalat, men att
ansvaret för detta material hamnade på kommunarkivet och då i slutändan på
personalen. Av denna anledning fick hembygdsföreningen hämta sitt material. IP5
berättar att en samling som fanns i materialet hade sålts efter återtagandet, och
samlingen därmed skingrats, vilket var synd. Sedan dessa föremål flyttats från arkivet
är antalet kvarvarande föremål inte så stort. De flesta kommer från kranskommuner
som sedan kommunreformen på 1970-talet blev en del av den större ortens kommun.

IP5 tycker sig se en liten förändring i hur folk frågar om arkivet vill ta emot ett
föremål eller ej. Numera tycker IP5 att frågorna är något ödmjukare än tidigare och
att folk inte blir lika upprörda om man från kommunarkivets sida tackar nej. När det
gäller just mottagande av föremål kan det uppstå konflikter kring det som man inte
vill ta emot. Föremålen kan också bli åsidosatta då det inte finns resurser nog för att
ta hand om dem. IP5 säger rörande mottagande av föremål att “jag skulle ju vilja ta
emot, jag skulle ju vilja ha gott om utrymme, för jag tycker om föremål, men så är
inte verkligheten”. Det finns heller ingen förvärvspolicy eller liknande dokument att
hänvisa till för att underbygga beslut om att ta emot, eller inte ta emot föremål. Den
vägledning som finns är den handledning som IP5 själv har satt samman till hjälp för
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förvaltningarna. Dock är det sällan som just förvaltningarna vill leverera föremål,
utan det är till stor del privatpersoner.

Vad gäller samarbeten med museiverksamheter så sker det i IP4’s ort för det bildarkiv
som man har, men något motsvarande för föremål finns inte. IP3 tror att många
generellt håller tyst om att man har föremål i arkivet, men att det vore möjligt att ha
ett samarbete med bibliotek och museer om intresse hade funnits för detta. IP7 tar
rörande samarbeten med andra minnesinstitutioner på orten upp att föremål tidigare i
regel har gått till hembygdsmuseet. Detta förändrades när museet tyvärr förstördes.
Denna händelse har dock gjort att man på arkivet nu är extra glada för de få föremål
som man faktiskt har kvar.
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6 Analyserande diskussion

I detta avsnitt ska vi ställa det resultat som har redovisats ovan i relation till vårt
teoretiska ramverk samt till litteratur och tidigare forskning. Den analyserande
diskussionen kommer att ske utifrån de två frågeställningar som inledningsvis har
satts upp för denna uppsats.

6.1 Diskussion utifrån frågeställning 1

Den första frågeställningen var: Hur har kommunarkivariers syn på föremål i
kommunarkiv påverkats av förtydligad lagstiftning för offentlig arkivsektor från
1990-talet och framåt?

6.1.1 Lagstiftning och professionalisering

Flera effekter på arkiv i offentlig sektor kan skönjas som ett resultat av dels
professionaliseringen inom arkivinstitutionerna under de senaste 30 åren, dels en
förtydligad relaterad lagstiftning under samma period. Bland annat har arkivariers
möjligheter till individuella beslut, baserade på egna värderingar och referensramar
minskat i den offentliga arkivsektorn. Effekten av förtydligandet av lagstiftningen kan
liknas vid det som Reed (1987, s. 74) skriver i australiensisk kontext, att en
förvärvspolicy kan minska påverkan av personliga åsikter och ogenomtänkta beslut
om förvärv. Enhetligheten i tillvägagångssätt och rutiner i svensk offentlig
arkivsektor har även ökat genom faktorer som exempelvis
myndighetssammanslagningar, vilket också kan ha påverkat förekomsten av föremål i
arkiv genom att egenheter gradvis har slipats bort (Wångmar, 2013).

Inom just det kommunala arkivväsendet finns det dock vissa speciella förhållanden
som behöver studeras närmare för att kunna analysera fenomenet. Resultatet av
studien visar att det kommunala självstyret är en faktor som kan ha inverkan på hur
arkivarier på kommunarkiv ser på och hanterar föremål i leveranser av arkivmaterial.
Detta samhällssystem kan innebära att det i praktiken fungerar ganska olika i olika
kommuner även om man verkar utifrån samma lagstiftning. Detta kan också kopplas
till det tolkningsutrymme som finns i arkivlagen och i handlingsbegreppet. För att
undersöka hur det kommunala självstyret eventuellt påverkar hur arkivarier vid
kommunarkiv ser på och värderar föremål i leveranser studerades 15 kommuners
arkivreglementen (se tidigare fotnot 3, s. 35). De kommuners arkivreglementen som
har undersökts är snarlika i sin utformning och återknyter till stor del till arkivlagen
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och handlingsdefinitionerna i TF 2 kap. 3 §, eller som Ale kommun skriver i sitt
arkivreglemente “Arkivreglementet har sin grund i tryckfrihetsförordningen,
offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, kommunallagen, förvaltningslagen och
dataskyddsförordningen.” (Ale kommun 2020, s. 1). Kommunerna utgår alltså ifrån
samma lagstiftning, men tolkningsutrymmet i lagarna gör att det ändå kan finnas
olikheter i hur verksamheterna arbetar. Arkivreglementen fungerar således inte som
tydlig förvärvspolicy, utan är betydligt mer öppna för tolkning och egen bedömning.

Genom intervjuerna lyfts det fram att den individuella bedömningen utifrån
lagstiftningen, men framförallt utifrån egna värderingar, referensramar och
personlighet fortfarande till stor del påverkar hur synen på – och hanteringen av –
föremål ser ut inom kommunarkiven. Intervjupersonerna lyfter fram vissa yttre
påverkansfaktorer gällande förekomsten av föremål i arkiv och arkivariers syn på
dessa. Snarare än arkivlagens införande lyfts den allmänna professionaliseringen av
yrket samt arkivarieutbildningen som påverkansfaktorer, parallellt med skarpare
tillsyn och arkivlokalsföreskrifter som efter hand har förtydligats (Brante, 2014, s. 21;
Nezwal de Maré & Stenberg, 2014 s. 6–8). Arkivlagens och handlingsbegreppets
tolkningsutrymme öppnar upp för en varierad och bred uppfattning om föremåls
existensberättigande i kommunarkiv i Sverige. Flera informanter återkommer till att
det har varit avgörande att någon historieintresserad person har funnits på plats för att
föremålen ska bevaras.

Situationen liknar på många sätt den som amerikanska och kanadensiska arkivarier
ställs inför: att själva göra urvalet när det saknas styrande lagstiftning. I dessa länder
har teorier utvecklats för att ge arkivarier en grund för urval och bevarande.
Macro-appraisal och andra liknande teoririktningar utgår från premissen att arkivalier
inte kan bedömas och värderas fristående från den omgivande samhällskontexten vari
de har uppstått. Exempelvis Cook (2005 s. 101–103) betonar att det rör sig om
komplexa förhållanden där samhällets institutioner, organisationer och samhällets
medborgare alla interagerar och skapar värde hos arkivmaterialet. Samhället är dock i
ständig förändring vilket innebär att arkivmaterialet bedöms olika i olika tider, vilket
dock skulle kunna bottna för att det finns en inbyggd relativism hos teorin.

Man kan argumentera för att förhållandena för arkivarier inom svensk offentlig
arkivsektor, relaterat till hur man bör hantera föremål, ställs inför liknande
utmaningar. Den enskilda arkivarien får stor betydelse för urvalet, men eftersom
föremål inte nämns i arkivlagen eller arkivförordningen, och ej heller i kommunernas
arkivreglementen, är det för den enskilde arkivarien inte alltid tydligt hur man ska
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ställa sig till föremål som erbjuds arkivet. Den individuella bedömning som då måste
göras påverkas medvetet eller omedvetet av individuell förförståelse, värderingar och
referensramar. Som en av informanterna uttryckte saken kan man också behöva vara
lite tuff (IP5), då det också kan finnas en förväntan hos allmänheten att arkivet tar
emot allt som lämnas in. En av intervjupersonerna (IP1) tar upp att kommunen har en
arkivhandbok, där det exempelvis beskrivs hur många arkivexemplar som är lämpligt
att ta emot av föremål. Detta underlättar arbetet med att tydliggöra skillnaden på arkiv
och lager/förråd, vilket är positivt i de fall det finns gott om utrymme för “förvaring”
i arkivlokalerna.

En punkt i den kanadensiska macro-appraisalstrategin som kan vara värd att beakta
och eventuellt applicera är den att urvalet och bedömningen bör vara en aktiv,
planerad och proaktiv process (Cook, 2004 s. 6). Att det i slutänden finns ganska stort
utrymme för tolkning och individuell bedömning kan till viss del härledas till att
föremål genom lagtext inte tydligt hindras från att tas emot i kommunarkiv. För de
arkivarier vid kommunarkiv som väljer att tolka arkivlagen och handlingsbegreppet
striktare och på så vis inte behandla föremål som handlingar, blir synen på föremål i
arkiv mer negativt laddad och föremålen anses hemmahörande på annan plats. Detta
anknyter till det som Reed (1987, s. 78) skriver om att material bör tas om hand av
den minnesinstitution där man är experter på respektive materialgrupp. Detta kan
även kopplas till Brothmans (1991) ordningsteori, där värde kopplas till ordning och
att (i detta fall) föremål bör bevaras på för dem rätt plats.

Den generella bilden som har framkommit genom intervjuer är att arkivarierna,
anställda på kommunarkiv i Sverige, själva inte upplever att arkivlagstiftningen har
fått någon stor påverkan på föremål i arkiv eller på arkivariers syn på dessa. Det lyfts
bland annat fram att det fanns en eftersläpning i appliceringen av arkivlagen i
kommunerna, som kan ha gjort att arkivlagstiftningens införande inte har påverkat
förekomsten av föremål i leveranser till denna sorts arkiv. Exempelvis fick
kommunerna ett uppskov om 5 år med att upprätta arkivredovisningar, enligt punkt 2
i Övergångsbestämmelser i arkivlagen. Denna förskjutning uppges bland annat ha
berott på att många kommuner inte hade någon arkivarie vid den tiden. Men även om
upplevelsen är att arkivlagen inte direkt har påverkat förekomsten av föremål i arkiv
så måste professionaliseringen, och arbetet mot enhetligare arbetssätt som har skett i
dess kölvatten, framhävas. En enhetligare yrkeskår med akademisk utbildning torde
medföra att arkivariers syn på föremål i arkiv har förändrats, dock i varierande grad
beroende på hur strikt individen väljer att tolka den relaterade lagstiftningen.
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Arkivariers syn på föremål i kommunarkiv har alltså, utefter de resultat som studien
visar, påverkats i högre grad av arkivlagstiftningens införande och förtydligande, än
vad man upplever att den direkta förekomsten av föremål i arkiv har gjort.
Förekomsten av föremål i arkiv kan dock i ett nästa steg påverkas av arkivariens syn
på denna typ av material, vilket är viktigt att framhålla, men det kan ta lång tid innan
en sådan effekt blir synlig.

Flera av intervjupersonerna nämner dock, i anslutning till sina reflektioner om
arkivlagstiftningens påverkan på föremål i arkiv, att det är svårt att med säkerhet
kunna besvara frågan eftersom de inte var verksamma så tidigt som i slutet av
1980-talet och början av 1990-talet. Istället blir det en upplevelse av hur påverkan
kan ha sett ut som diskuteras. En sådan upplevelse kan påverkas av många olika
faktorer, exempelvis av hur företrädare har arbetat och format arkivet eller av hur
samlingarna ser ut. De ovan nämnda arkivreglementen, som kommunerna med stöd
av arkivlagen 16 § har beslutat om, tas också upp i resultatet som mer användbara än
arkivlagen i sig eftersom den är en ramlag och därmed mer allmänt formulerad.
Arkivreglementena rör dock traditionella handlingar, och bidrar inte till någon klarhet
i hur man ska hantera annat material eftersom det, i strikt tolkning av
handlingsbegreppet, inte är handlingar. Det faktum att varje förvaltning i
kommunerna nu ska ha en dokumenthanteringsplan uppges dock innebära att det
finns förutsättningar för att tydligheten i vad som hör hemma i arkivet ska öka.

Dokumenthanteringsplanernas påverkan på synen på, och mängden av, föremål i
arkiv är det dock svårt att bedöma, eftersom effekten av dess införande sannolikt inte
kommer att synas förrän i framtiden. Dock innebär arkivering utefter
dokumenthanteringsplan att beslut om arkivering tas innan material levereras till
arkivet, i likhet med det som IP2 tar upp om att det görs aktiva urvalsprocesser redan
innan leverans, där föremål väljs bort med motiveringen att de anses ligga utanför
ramen av vad som är arkivmaterial. Att urvalsprocessen sker före leverans gör
därmed att det är svårare för förvaltningarna att leverera material som ligger utanför
ramen, som man vill “bli av med” eller som “är lite roligt”. Därmed ökar risken, eller
chansen, för att de egenheter som har diskuterats inledningsvis slipas bort allt mer.
Denna urvalsprocess på förvaltningarna före leverans är också en effekt av allt mer
enhetliga rutiner och arbetssätt. Det faktum att det finns stora skillnader i hur pass väl
olika förvaltningar känner sin dokumenthanteringsplan kan dock spela in i hur strikt
den efterföljs.
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Arkivlagen tar i § 6 punkt 4 rörande arkivvården, upp myndigheternas ansvar för att:
“avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar
[...]”. Det är genom denna studie tydligt att ett förtydligande av innebörden av
avgränsningen, rörande material som inte är traditionellt arkivmaterial, skulle
innebära att enhetligheten i förvärven av denna typ av material i kommunarkiv skulle
kunna öka. Detta eftersom den gråzon där föremål i arkiv idag befinner sig skulle blir
smalare. Åsikterna om huruvida detta vore en positiv eller negativ utveckling går
dock isär utifrån det i denna studie presenterade resultatet, genom parallella
värdeuppfattningar som diskuteras vidare under frågeställning 2, nedan.
Avgränsningen förtydligas i nuläget för traditionellt arkivmaterial genom
arkivreglementen och dokumenthanteringsplaner, men för material som ligger utanför
detta är det mycket otydligt hur man som arkivarie bör agera.

6.1.2 Textens särart kopplat till lagstiftning och kulturarv

I arkivlagen 3 § tas upp att myndigheternas arkiv är en del av vårt gemensamma
kulturarv. Sjögren Zipsane (2016, s. 25) lyfter fram att synen på arkivmaterial som en
del av kulturarvet har haft stor påverkan på hur man arbetar med utåtriktad
verksamhet och förmedling av arkivmaterial under slutet och 1900-talet och framåt.
Även Cook (2013) understryker vikten av arkiven i det som kallas för vårt kulturarv
och vad som blir samhällets gemensamma minne, och menar att dagens uppfattning
om arkivens funktion till stor del är avhängigt detta.

Just det faktum att arkiven tas upp som en del av vårt gemensamma kulturarv
framhålls i intervjuerna som något positivt som arkivlagen kan ha lett till även för
föremål i arkiv och hur arkivarier ser på dessa. Att föremål av flera intervjupersoner
tas upp som en viktig resurs i just den utåtriktade verksamheten kan tänkas vara en
effekt av att man arbetar mer med förmedling och att det uppdraget har förtydligats.
Således har man under denna tidsepok uppmärksammat föremålens värde för arkivet
och förmedlingen av information på ett annat sätt än vad man har gjort i äldre tider,
det vill säga innan fokus lades på utåtriktad verksamhet i arkiv. Här kan sägas att
synen verkar ha förändrats, från att föremålen enbart fanns i arkivet, till att de kan ha
en funktion och ett värde som går att utnyttja, för att exempelvis fånga intresse och
lyfta fram och komplettera traditionella arkivhandlingar.

Trots förtydliganden i den del av lagstiftningen som berör offentlig arkivsektor, och
därmed en tydligare referensram för arkivarier när det kommer till beslut om
bevarande av olika typer av handlingar, så kan föremål med text hamna i en speciellt

58



komplex position sett till synen på dessa och hur de värderas. Är det i sådana fall
informationen, som är läsbar eller möjlig att avlyssna/uppfatta med tekniskt
hjälpmedel, som är handlingen och är då den fysiska framställningen inte lika viktig?
Vidare, om föremålet med text fotograferas och informationen därmed arkiveras, kan
det fysiska föremålet sedan gallras utan att värden för arkivet, verksamheten,
historieskrivningen eller forskningen et cetera går förlorade? Handlingen (dvs texten
på föremålet) bevaras i sådana fall inte i sitt ursprungliga format och skick. Härvidlag
går då eventuellt föremålens materialitet förlorad och de värden som är kopplade till
denna. Rent juridiskt vore en sådan praktik att bevara en avbildning i sin ordning och
flera informanter nämner att man gör så inom sina verksamheter. En sådan hantering
får också stöd om man beaktar regeringens proposition Offentlighetsprincipen och
informationstekniken (Proposition 2001/02:70, s. 14). Där uttrycks tydligt att det ur
offentlighetssynpunkt är informationen och inte det fysiska exemplaret som är det
viktiga ur bevarandehänseende. Detta ytterligare förstärker och befäster textens
primat framför det materiella och bevarar en etablerad dikotomi. En strikt tolkning
kan då innebära att det fysiska föremålen värderas lågt.

Texters företräde framför annat arkivmaterial uttrycks också i flera av intervjusvaren.
IP6 berättar om en generell attityd hos arkivarier att sådant material ses som mindre
värdefullt och IP2 talar om aktiva urvalsprocesser som väljer bort föremålen redan
innan leverans då dessa anses ligga utanför ramen av vad arkivmaterial är.
Bevekelsegrunderna för detta kan naturligtvis variera och ytligt sett ligger det nära till
hands att värderingen utgår från arkivlagstiftningen och dess definition av
handlingsbegreppet. Här ska dock diskuteras en annan möjlig tolkning med
djupgående filosofiska rötter vilket öppnar för en nyansering av förhållandet.
Litteraturen nämner flera anledningar till den långa tradition som finns inom det
filosofiska fältet att betrakta föremål/materiella objekt med skepsis. Olsen (2007)
lyfter fram hur föremålen för filosofer under 1800-talet sågs som förkroppsligandet
av ett kyligt och livlöst industri- och massamhälle. Pearce (1992 s. 21–22) menar att
bortsett från att föremålen/de materiella objekten är så vanligt förekommande och
vardagliga att de utelämnas ur det filosofiska samtalet, så har fokus inom filosofin
skiftat till språk och språkanvändning. Språket, menar Pearce (1992 s. 22), har
uppfattats vara huvudsakligt medium för mänsklig kommunikation och socialisering,
vilket har inneburit ett slags språkets företräde framför objekten. Pearce själv ser
materiella objekt/föremål som innehavare av en självständig social existens och det
krävs ingen språklig förmåga för att uppfatta deras innebörd. Det räcker enligt henne
med en snabb blick för omedelbar förståelse.
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Möjligen kan man tänka sig att dikotomin textuellt/materiellt går ännu djupare. Det
tycks närmast likna Platons dualistiska världsbild och uppdelningen i
själsligt/kroppsligt, den materiella världen/idévärlden eller sinnenas värld och tankens
(Nordin, 2003 s. 66–70, 73). Denna västerländska grundsyn med tydliga dualistiska
drag kan mycket väl ligga till grund för en uppfattning om textens företräde och
högre värdering framför de materiella föremålens. Liknande dikotomier och en
dualistisk syn finns även hos arkivteoretiker som exempelvis Cook (2013) i det
motsatsförhållande han ser mellan arkivmaterialets bevis- och minnesfunktion och att
det dem emellan råder en ständig kamp inom arkivvetenskapen.

6.2 Diskussion utifrån frågeställning 2

Den andra frågeställningen var: Vilka andra faktorer eller värden, utöver
lagstiftningen, påverkar hur arkivarier ser på föremål i kommunarkiv? Vi ska i detta
avsnitt besvara frågan utifrån vad som har framkommit genom intervjuer och
litteraturstudier, och ställa detta i relation till de teoretiska utgångspunkterna.

Vid en första anblick kan det inom svenskt offentligt arkivväsen tyckas självklart vad
arkiven ska befatta sig med. Lagstiftningen är tydlig med att det är handlingar som
arkiven ska bevara och tillgängliggöra. Lagstiftningen är, vilket diskuterats ovan,
likaledes tydlig med vad som definierar en handling och föremål anses generellt inte
vara det. Trots lagstiftningen innehåller dock de undersökta arkiven föremål och det
är uppenbart att andra värden eller faktorer, utöver lagstiftningen, påverkar
förekomsten av – men framförallt arkivariers syn på – föremål i arkiv.

6.2.1 Parallella värdeuppfattningar

Ett återkommande tema hos intervjupersonerna är att förhållandet till föremål i arkiv
tycks vara ambivalent. Som visats i resultatsammanställningen ovan tycker
majoriteten av de tillfrågade arkivarierna om föremålen på ett personligt plan och
anser dem vara värdefulla för verksamheten, eller åtminstone ha potential att vara det.
Samtidigt återkommer uttalanden om att föremål behandlas styvmoderligt; att de
betraktas som något besvärligt, eller i en del fall som rent skräp. En informant
beskriver bland annat att man förvarar föremål där ingen behöver se dem. Detta
förhållningssätt återkommer även i tidigare forskning och litteratur där det
konstateras att arkivarier och arkivinstitutioner ofta betraktar föremålen med skepsis
(Cooke, 1991; Brazier, 1997). Adderas de många olika uppfattningar som kan finnas
hos allmänheten ökar komplexiteten ytterligare. Brazier (1997, s. 2) tar upp att det
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finns en allmän uppfattning i samhället om att allt kulturhistoriskt material hanteras
av arkiven, vilket kan ha skapat en samhällelig förväntan om att flera olika
materialtyper tas emot i dessa institutioner. En vanlig uppfattning om man vänder sig
till litteraturen är annars att rätt minnesinstitution ska hantera sitt material, eller att
det finns mer eller mindre lämpliga förvaringsplatser (Reed, 1987 s. 78: Brazier, 1997
s. 1–3, Piggot, 1987, s. 239). Att “rätt” material lämpligen tas om hand inom “rätt”
minnesinstitution är något som flera intervjupersoner också berör. Hur man ser på
värde verkar variera mellan olika kontexter och institutioner i linje med vad Taylor
skriver om värdeuppfattningarnas kontextbundenhet och hur praxis skiftar inom
institutionerna (1985 s. 55–56). Det tycks finnas parallella värdeuppfattningar som
existerar samtidigt, eller annorlunda uttryckt, att värdebedömning sker på olika
nivåer.

En djupare analys är möjlig om man betraktar föremålen som atopiska och i relation
till teorier om ordning och oordning. Med atopisk menas något ovanligt, oväntat eller
avvikande, sådant som inte passar in i eller ligger utanför den diskursiva ordningen
och som betraktas som störande av denna ordning (Gadamer, 1997 s. 25; Schlosser,
2009 s. 285–289; Dziuban, 2020 s. 414). Som nämnt ovan kallar också flera av de
intervjuade personerna föremålen just besvärliga och obekväma. I ett fall ställer sig
en informant frågan om man till och med medvetet har gjort förteckningen så att det
inte ska gå att se att det rör sig om just föremål. Adderar man Brothmans tankar
(1991) om ordning/oordning och hur detta varierar inom skilda kontexter, där det som
uppfattas befinna sig i ordnat tillstånd får värde, blir konsekvensen för föremålen
tydligare. Detta kan jämföras med Mòzǐs modell där distinktioner (bian) görs mellan
vad som är något och inte är något (shì respektive fēi). Mòzǐ tänker sig klasser (lei) av
företeelser och ting som delar egenskaper (i detta sammanhang sådant som arkiv
hanterar) vilket bedöms utifrån en modell eller standard (fa). Standarden uppfattas
hos Mòzǐ som en referensmall eller ett paradigm och utgör utgångspunkt eller
riktningsangivelse för korrekta shì-fēi-distinktioner (Fraser, 2016 s. 53–54; jämför
även Frohmann, 2009). I en arkivkontext kunde man tänka sig att traditionellt
arkivmaterial är denna referensram.

Shì-fēi- bedömningen är inte bara rent deskriptiv utan pekar samtidigt ut en
normerande riktning för framtida bedömningar av liknande företeelser. Att göra en
korrekt distinktion att något är shì innebär att det passar modellen och befinner sig i
ett ordnat tillstånd. Ordning och tydliga ramar ger utifrån ovanstående säkrare
värdebedömningar. Föremålens atopi gör dock att de befinner sig i ett slags gränsland
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mellan ordnat och oordnat och värdebedömningen blir ambivalent och svårare att
göra, vilket är en faktor som påverkar arkivariers syn på denna materialgrupp.
Ambivalensen öppnar upp för den dubbelhet med parallella värderingar som
intervjuutsagorna speglar. Föremålen kan på samma gång ha värde och inte ha värde.

Vad som ovan har diskuterats inbjuder till ett sätt att närma sig och förstå den interna,
kognitiva värderingsprocessen hos individen som en viktig faktor för hur individuella
arkivarier bedömer och ser på värde. Man kan jämföra med hur Scheler (1992) tänker
sig den individuella värdebedömningen som ett omedelbart, kognitivt val som
rangordnas på en skala utifrån vad vi föredrar, men som försvåras av föremålens
atopiska karaktär. Värde är förvisso ett mångfacetterat begrepp som har engagerat
såväl filosofer som arkivteoretiker. Inom den filosofiska grenen axiologi försöker
man bestämma hur värde uppstår. Den viktigaste uppdelningen görs mellan
intrinsikalt värde och instrumentellt. Båda synsätten är möjliga att relatera till den
positiva inställning till föremål som märks hos flera intervjupersoner på ett personligt
plan. Den intrinsikala uppfattningen grundar sig i att värdet existerar oberoende av
någon värderande individ eller att det som har intrinsikalt värde besitter unika
kvaliteter eller särskilda karakteristika (O´Neill, 1992 s. 119–120; Evans et al., 1974
s. 424). I anslutning till detta bör arkivariens roll som styrande över vad som bevaras
för framtiden lyftas fram. I de värdebedömningar och beslut som tas skapas det som i
framtiden blir vårt kulturarv. Som Sjögren Zipsane (2016 s. 24–26) och Cook (2005 s.
103; 2004 s. 7–8) tar upp, handlar det i slutändan om ett maktutövande över minnet.

6.2.2 Materialitet och pedagogiskt värde

Karakteristika som är svåra att bortse ifrån gällande föremålen är deras materialitet. I
intervjuerna framkommer bland annat att föremål väcker känslor på ett annat sätt än
exempelvis protokoll och annat motsvarande textbaserat material eller att en
metallburk som använts för att förvara fabriksarbetares lön ger en talande bild av
förhållandena förr i tiden. Garaba (2019 s. 48) uttrycker liknande tankar om att just
föremål är det slags material som väcker de starkaste känslorna. Att föremål har en
förmåga att skapa intresse och väcka känslor kan utnyttjas i utställningssammanhang.
Pedersen (1987, s. 319) lyfter vikten av att såväl innehåll som presentation av
exempelvis utställningar är av vikt för att man ska väcka intresse. Cooke (1991, s. 58)
påpekar också besökares ovilja att enbart ta del av textmaterial i utställningsform,
vilket kan avhjälpas genom att inkludera föremål som balanserar utställningar av
traditionellt arkivmaterial. Föremålen har förmågan att levandegöra traditionellt
arkivmaterial i sådana sammanhang och det pedagogiska värdet i detta tas upp av
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flera intervjupersoner. Det pedagogiska värdet, eller det potentiellt pedagogiska
värdet hos föremål i arkiv framstår därmed som en faktor som påverkar arkivariers
syn på föremål i en mer positiv riktning. Här kan det skönjas en syn på föremålen
som användbara och som en resurs för verksamheten.

Utställningar kan vara en viktig del av processen att öka allmänhetens kunskap,
intresse och förståelse för arkiv, och här har föremålen enligt intervjuresultatet en
funktion och ett värde. Här kan i en framtidsutblick tänkas att det i lag förtydligade
uppdraget att arbeta utåtriktat med tiden kan påverka arkivariers syn på föremålen i
arkivet än mer. Detta eftersom föremålen enligt resultatet av denna studie generellt
uppfattas ha ett värde i just utåtriktad verksamhet. När föremålen får en funktion för
verksamheten skapas ett nytt värde hos dem. Detta ansluter till tankar som formuleras
hos Greene (1998 s. 127) att användning av arkiven och dess material är den enda
måttstocken för värde. Att medborgarna/allmänheten är delaktiga i hur arkivens
bestånd värderas är om man följer Cooks resonemang (2005 s. 101–103) en naturlig
del av det moderna arkivväsendets roll och funktion. Samtidigt innebär ett sådant
förlitande på ett ständigt föränderligt samhälles uppfattning om värde en
osäkerhetsfaktor (Cook, 2011 s. 176–177).

Som har framkommit i intervjusvaren kan det finnas en allmän uppfattning om att
arkiven tar emot allt slags material, däribland också föremål. Om föremålen används i
utåtriktad verksamhet kan det tänkas att allmänhetens bild av att arkivet tar emot
blandat material gradvis stärks. Sannolikt skulle detta, av de arkivarier som motsätter
sig föremåls existens i arkiv, upplevas vara en negativ effekt. Möjligen går det också
att se en tendens till ett sådant synsätt i uttalandet att det inom en kommun närmast
verkar som att arkivförteckningen har utformats så att det inte framgår att man har
föremål i arkivet. Om allmänhetens uppfattning om arkiv gradvis påverkas i
riktningen att det anses vara självklart att man tar emot både föremål och traditionellt
material, kan effekten bli att gränsen mellan arkiv och museum blir mer otydlig ur ett
samhällsperspektiv. Det kan härigenom uppstå en diskrepans mellan den allmänna
uppfattningen av vad respektive profession ska och bör arbeta med, vilket snarast
ökar ambivalensen.

Flera av de intervjuade personerna använder i dagsläget föremål övervägande mer
informellt i sitt utåtriktade arbete genom att visa dem vid studiebesök och liknande
tillfällen, även fast de inte är representativa för arkivets samlingar och verksamhet.
Den generella uppfattningen är positiv till att använda arkivets föremål i utåtriktad
verksamhet och att de har ett pedagogiskt värde i sådana sammanhang. Föremålen har
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ett direkt sätt att förmedla information, som kan vara svårt att hitta motsvarigheter till
hos textbaserade handlingar som i regel kräver mer av betraktaren för att läsas och
förstås. En av intervjupersonerna nämner dock i en liknelse, mellan ett tomt
pappersark från 1600-talet respektive ett från modern tid, att en handling med
ansenlig ålder kan upplevas ha ett värde som liknar föremålets, ett artefaktvärde. Nära
detta ligger det som berättas av en annan intervjuperson om att ett skolbarn
imponerades av en bok med hög ålder och uttryckte “Tänk att den här gamla boken
har funnits sen 1800-talet!”. Ålder, samt det Pilger (2015 s. 235) kallar
raritetsaspekten har betydelse för synen på detta slags objekt. Dessa egenskaper är en
del av ett kulturellt betingat samhälleligt ramverk, vilket präglar vår uppfattning om
vad som anses ha värde. Pilger jämför hur gamla romerska dryckeskärl anses vara
betydligt värdefullare än en nyproducerad glasflaska, trots att funktionen är
densamma: den att förvara vätskor. Frågan är dock om artefaktvärdet i fallet med det
tomma arket är högre i denna arkivkontext på grund av dess icke-atopiska natur?
Pappersarket befinner sig, för att tala med Brothman (1991), i ordning. Den kognitiva
shì-fēi-distinktionen blir därmed säkrare då det finns potential till att bli arkivmaterial
av traditionell typ.

En mer djupgående och mångbottnad analys av föremålen och deras värde kräver
enligt vår mening att denna materialitet beaktas. Som Hooper-Greenhill (2000) har
visat har föremål egenskaper som andra mänskliga artefakter saknar i det att de kan
materialisera abstrakta idéer på ett sätt texter inte kan. Föremålen har något stabilt
över sig och skapar en annan sorts anknytning till människor (Csikszentmihalyi 1993;
Hodder, 2012). Dessutom menar Leone och Little (1993) att det är möjligt att ställa
andra slags frågor till materiella objekt än till texter. En viktig skillnad mellan texter
och materiella objekt är att uttolkaren i fallet med materiella objekt inte behöver vara
litterat (Hooper-Greenhill, 2000). En av intervjupersonerna berättar exempelvis om
besökande skolklasser med yngre barn där man visat upp olika skolrelaterade föremål
vilket rönt stort intresse bland barnen. I ett sådant sammanhang är föremålens själva
materialitet och den igenkänningsfaktor de besitter förmodligen av större värde än ett
svårtolkat och i bästa fall svårförståeligt textdokument. På ett liknande sätt kan
föremåls materialitet verka inkluderande inom icke- textbaserade kulturer eller inom
samhällsgrupper som varit diskriminerade och därigenom saknar traditionellt
arkivmaterial (Setumu & Ngoepe, 2014 s. 3–4; Murove, 2003 s. 13–15). Som Glassie
(1999 s. 44) påpekar, riskerar man annars att helt missa den ordlösa erfarenheten hos
människor, varför det i slutändan handlar det om en demokratiaspekt. Föremålen eller
snarare tingen har, om man följer Heideggers (1971) uppdelning av begreppen, en
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förmåga att föra människor samman. Att bevara föremålen i arkiven kan då skapa
mervärden som enbart textdokument inte förmår.

6.2.3 Instrumentell värdeuppfattning och föremålens berikande funktion

Det kan nu vara på plats att återknyta till axiologins andra huvudsakliga riktning som
ser värde som något instrumentellt, som medel för att uppnå ett mål, eller att någots
värde står i relation till något annat (Penn, 2014 s. 163–164). Hos majoriteten av de
intervjuade uttrycks uppfattningar som relaterar till en instrumentell syn på värde
eller på sådana värdeuppfattningar som går att spåra till ett i grunden instrumentellt
synsätt. Det går även att argumentera för att vissa riktningar inom appraisalteori
härleder sin uppfattning om värde ur detta (se exempelvis Greene, 1998). Det gäller
de många intervjuutsagor som poängterar att föremålens värde anses ligga i att de
berikar annat arkivmaterial. Flera intervjupersoner talar, vilket till viss del har
diskuterats ovan, om att föremålen tillför mycket till handlingarna, levandegör och
skänker mervärde. Föremål kompletterar text, vilket ger en bättre bild av historien.
Värdet föremålen har relateras således till annat arkivmaterial eller används som
medel för att uppnå synergieffekter som är större än vad de olika materialen har var
för sig. Denna inställning tycks vanlig och styrks av vad som sägs hos bland annat
Sung-yeon Kwon och Sritharan (2020) där föremål kompletterar annat material i ett
projekt om globala vaccinationsprojekt. Som St. Germain (2016 s. 112) påpekar kan
föremål också knyta samman dåtid, nutid, framtid och verka stärkande för ens
identitet.

Här tangeras värde och värdeskapande på en mera övergripande samhällelig nivå. Det
kan handla om strukturellt-funktionella värden, samhällsvärden eller kulturella värden
likt det gemensamma kulturarvet. En stor del av de arkivteorier som hänförs till
macro-appraisal ägnar sig åt värdebedömningar på denna nivå (Cook, 2004: Cook;
2005; Brown, 1995; Duranti, 1994). Som Cook (2005 s. 125–127) poängterar handlar
macro-appraisal om samspelet mellan institutionerna, det omgivande samhället och
dess medborgare. Booms (1987 s. 104) som har inspirerat teoririktningen menade att
den allmänna opinionen är den naturliga grunden att härleda värde ur.
Bevarandevärdet blir härigenom med nödvändighet något föränderligt då samhällets
och institutionernas uppfattning inte är statisk (Cook, 2004). Man kan således
argumentera för att det finns en instabilitet inbyggd i teorin och detta är något som
också Beaven (1999) i viss mån kritiserar den för. Det råder en sorts oordning och
instabilitet både på det samhälleliga planet och på det individuella, men samtidigt en
ömsesidig påverkan. Föremålens värde i arkivsammanhang kan kanske uttryckas som
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ett växelspel mellan parallella värdebedömningar som verkar på dessa skilda nivåer,
men som också hela tiden påverkar varandra. Dess atopiska karaktär skapar oklara
modeller (fǎ) utifrån Mòzǐs terminologi varigenom en säker shì-fēi-distinktion
försvåras. Detta växelspel skapar således förutsättningar för att flera
värdeuppfattningar om föremål kan existera samtidigt.

6.2.4 Proveniens och permanens

Hur arkivarier på kommunarkiv ser på och värdesätter föremål kan avspegla sig i hur
man registrerar, förtecknar och förvarar föremål. Detta kan ha förändrats över tid
inom respektive arkiv, och det är också möjligt att synsätt ärvs från tidigare anställda
eller från kollegor. Studien har dock också visat på att skiften i ledning eller av
individer i arbetsgruppen kan innebära att nya förhållningssätt tas fram, där bland
annat synen på föremål kan se helt annorlunda ut än förr. Resultatet i denna uppsats
visar på att det finns stora skillnader i synen på föremål och tillvägagångssätt i
hanteringen av dessa. Det är är tydligt att det inte finns några bestämda regler för hur
man ska förhålla sig till föremål när det kommer till registrering/förteckning eller
förvaring. Att det inte finns tydliga regler uppsatta för detta inom offentlig sektor kan
dock i sig inte anses vara särskilt förvånande eftersom föremål, om man tolkar
handlingsbegreppet strikt, enligt lagstiftningen generellt inte är att betrakta som
handlingar.

I fråga om värdet av registrering och förteckning kan ett föremåls proveniens, och i
sin tur proveniensens värde för föremålets framtida bevarande, lyftas fram (Brazier,
1997 s. 5). Brunton och Robinson (1987, s. 132) betonar vikten av att hålla samman
arkiv som delar samma proveniens. Man kan här utläsa att den sammanlänkande
proveniensen värdesätts högt. Med ett sådant perspektiv kan det därför tänkas att även
material som inte är att beteckna som traditionellt arkivmaterial, men som delar
proveniens med, och har inkommit ihop med, annat arkivmaterial, även
fortsättningsvis bör bevaras tillsammans, eller att kopplingen mellan dem bevaras. En
av intervjupersonerna nämner en annalkande flytt av arkivet, där föremålens framtid
är mycket osäker. Här kan antas att med tydlig proveniens och att föremålen tydligt
ingår i arkivet, finns större chans till ett långsiktigt bevarande. Åsikterna om ifall
föremålens fortsatta varande i arkivet är positivt eller negativt går dock isär, beroende
på vilka värden individen tillskriver föremålen för arkivet och dess verksamhet, eller
beroende på hur strikt arkivlagen och handlingsbegreppet tolkas.
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Inom den arkivvetenskapliga forskningen finns det sedan slutet av 1980-talet en
diskussion om att arkivhandlingar/dokument har en särskild permanens. Denna
permanens ger dem ett bevarandevärde och något absolut vilket undantar dem från
gallring (O’Toole, 1989). Permanensbegreppet hos O’Toole kan snarast ur axiologisk
betydelse sägas vara ett uttryck för intrinsikal värdeuppfattning och tillsammans med
proveniensen utgöra grund för bevarande. Sanches och Day (2020) utgår från
liknande tankegångar, men applicerar ett bredare dokumentbegrepp i linje med Briet
(2006) och Buckland (1997) innefattande också materiella föremål och naturalier.
Dessa objekt innehar vad de kallar documentary fixity, en förmåga att fixera mening,
bevara omdömen och mänsklig interaktion genom tid och rum. Genom denna
funktion uppstår en stabiliserande effekt och särskilt tydligt blir det ifall den
omgivande sociala miljön är osäker och instabil. Samtidigt fungerar denna fixering
som förmedlare av makt och kontroll (Sanches & Day, 2020 s. 1; jämför även
Csikszentmihalyi, 1993). Detta kan sättas i relation till den förändrade syn på
kommungåvor som ges uttryck för i hur det förr handlade om pompösa gåvor
utdelade mellan män i ledande ställning till att numera snarare vara saker gjorda av
förskolebarn.

Båda slagen av föremål fixerar visserligen mening, men synliggör och förmedlar helt
olika uppfattningar om makt. Just kommungåvor är en föremålskategori som flera
informanter återkommer till och en vars status varierar kraftigt. En del av
kommunarkiven betraktar dessa som värdefulla då de berättar om möten som skett
och som kanske inte alltid har dokumenterats i text. Att ett föremål är just en
kommungåva kan i princip vara en förutsättning för att föremål alls ska tas in i
arkivet. Andra kommunarkiv ser med större skepsis på kommungåvornas plats i
arkivet, med motiveringen att de närmast har en anstrykning av korruption och därför
inte är något man vill ha. En möjlig tolkning är att det i denna diskrepans går att se
konflikten mellan en i grunden intrinsikal respektive instrumentell värdeuppfattning
hos betraktaren, vilken i sig blir en faktor för värdebedömning och påverkar synen på
föremålen.

Om man anser att föremålen har en plats och ett värde för arkivet, så är det av vikt att
dess proveniens, kontext och eventuella koppling till andra arkivhandlingar bevaras,
och inte enbart det fysiska föremålet. Detta kompletterar och förstärker föremålets
kulturhistoriska värde och dess bevarandevärde, men kan också vara positivt för det
pedagogiska värdet på så vis att föremål med proveniens kan kopplas till specifika
händelser eller fenomen på ett autentiskt vis, vilket kan komplettera traditionellt
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arkivmaterial och förstärka berättelser och förmedlingen av dem. Detta kan sägas
vara en instrumentell värdeuppfattning och även här kan exemplet med bleckburken
som förr användes av arbetarna för att få lön i tas upp. Intervjupersonen menar att
möjligheten att kunna visa burken när man berättar om fabrikerna ger en mer talande
bild. Föremålens historiska värde för arkivet lyfts här fram som primärt, och ett
viktigt skäl för bevarandet, men här bör även beaktas det pedagogiska värdet och
styrkan i det visuella.
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7 Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att visa hur olika värden kan samspela eller existera
parallellt i frågan om föremåls existensberättigande i kommunarkiv och hur dessa
värdeuppfattningar påverkar arkivariers syn på föremål. Parallella värdeuppfattningar
har visat sig vara ett genomgående fenomen genom analysen av det presenterade
resultatet, och den Analyserande diskussionen i denna uppsats utgör därför i sin
helhet slutsatserna av studien. I denna sammanfattning kommer de mest framträdande
delarna ur den analyserande diskussionen att brytas ut och presenteras i korthet, men
för en helhetsbild av uppsatsens utfall hänvisas till kapitlet Analyserande diskussion
ovan eftersom många aspekter är kopplade till varandra och behöver fördjupning och
kontext för att förstås.

Det har genom litteraturstudien och genomgången av relaterad tidigare forskning,
samt genom de genomförda intervjuerna med arkivarier anställda på kommunarkiv,
tydliggjorts att föremåls existens i arkiv är en komplex fråga. Många aspekter och
synvinklar kan appliceras på fenomenet. Vad som i många fall har visat sig vara
avgörande är den individuella arkivariens förhållningssätt. Den individuella synen på
föremål och hur arkivarien värderar dessa påverkas av individuella referensramar och
subjektiva värderingar, vilka får utrymme i och med det tolkningsutrymme som finns
i de delar av lagstiftningen som påverkar offentlig arkivsektor i Sverige. Det är i
lagtext tydligt vad som är en handling genom handlingsdefinitionen i TF 2 kap. § 3,
och därmed vad som generellt inte är att betrakta som så, men det finns inga tydliga
hinder eller avgränsningar att åberopa när det kommer till gränsfall och icke
traditionellt arkivmaterial. Av uppsatsens resultat framgår också att utbildningsnivån
hos arkivarierna kan påverka hur man ser på föremålen och hur de värderas.

Den individuella värdebedömning som arkivarier ställs inför när lagstiftningen inte
ger vägledning kompliceras av själva föremålens natur och materialitet vilket innebär
att dessa objekt har värden och funktioner som texter saknar. Dessutom har enskilda
arkivarier skilda referensramar kring hur värde förstås och skapas på en djupare
axiologisk nivå. Den intrinsikala och den instrumentella värdeuppfattningen löper på
detta vis parallellt och samtidigt. Som diskuteras i denna uppsats är det möjligt att se
föremålen som atopiska objekt. De befinner sig således i ett slags diskursivt gränsland
samtidigt som de bryter mot den normativa ordning om vad arkiven är och vilket
slags material de ska befatta sig med. Denna traditionella ordning, där arkivmaterial
utgörs av handlingar såsom de beskrivs i arkivlagstiftningen, bildar utifrån Mòzǐs
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synsätt kognitiva, mentala klasser som fenomen och företeelser placeras in i, utifrån
en standard eller mall. Standarden i detta fall är att arkiv innehåller traditionellt
arkivmaterial. Utifrån detta görs sedan vad Mòzǐ kallar shi-fei-distinktioner, en
kognitiv bedömning hos arkivarien, om det man ställs inför överensstämmer med
standarden eller ej. Föremålens atopiska natur gör dock bedömningen osäker då
modellen eller mallen blir tvetydig och ambivalent.

Även traditionen av texters företräde framför materiella objekt har visat sig vara en
påverkansfaktor i de värdebedömningar som görs, eftersom detta företräde är något
som ligger djupt kulturellt rotat och därmed är en del av de referensramar som
används i värdebedömningen. Dock lyfts det fram värden hos föremålen i arkiven,
som gör dem användbara för verksamheten och också viktiga som komplement till
den skrivna historien. Föremåls funktion att kunna berika andra handlingar
framkommer tydligt i bland annat utåtriktad verksamhet, där de till yttermera visso
kan skapa intresse och levandegöra traditionella arkivhandlingar – och därmed skapas
för föremålen ett mervärde. Föremålens pedagogiska värden bör ej förringas. Flera av
informanterna påtalar just föremåls unika egenskap att kunna väcka tankar och ge
direkta associationer utan att betraktaren är beroende av att kunna tillgodogöra sig
skriven text, som mycket värdefullt. Funnes resurserna, kunde flera informanter tänka
sig att utöka användningen av föremålen i sin verksamhet.
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8 Vidare forskning

I framväxten av denna uppsats har flera intressanta aspekter rörande föremål i arkiv
framkommit, som inte har varit möjliga att fördjupa sig i inom ramen för studiens
syfte. Denna studie fungerar dock som en god utgångspunkt för den som skulle vilja
eller har möjlighet att sätta sig in i dessa relaterade teman.

Det finns exempelvis flera ingångar till att bredda studien. Vi har under processens
gång haft i åtanke att det kan finnas en påverkan på resultatet utifrån urval. Huruvida
resultatet av uppsatsen skulle få ett annat utfall om studien enbart gjordes med
informanter i Skåne eller annat geografiskt mer avgränsat område är inte möjligt att i
nuläget avgöra, men här kan inbjudas till vidare studier av avgränsade geografiska
områden för att identifiera om eventuella skillnader finns över landet. Det vore också
intressant att vidare undersöka om det förekommer tydliga skillnader i hur arkivarier
ser på föremål i kommunarkiv på mindre orter, där det kan saknas andra större
minnesinstitutioner, jämfört med i städer som samverkar eller till viss del konkurrerar
med exempelvis flera museer. Här kan undersökas om det finns en samverkan mellan
olika minnesinstitutioner, hur den i så fall ser ut och hur den påverkar såväl
förekomsten av föremål i arkiv, som arkivariers syn på de föremål som är i arkivet.

Vidare kan det vara intressant att undersöka om det i mindre samhällen, där
kommunarkivet ibland är den enda minnesinstitutionen, finns en annan förväntan från
lokalsamhället på vad arkivet ska eller bör bevara. Finns det en skillnad i hur
medborgare ser på kommunarkivets roll på mindre orter jämfört med i städerna, och
påverkar det arkivets innehåll? Vidare kan jämföras hur arkivarien i dessa olika
kommunarkiv ser på arkivets roll, jämfört med hur ortsborna ser på det.
Kommunarkiv är en lokal resurs som kan ha flera värden för den ort där de verkar,
vilket skulle kunna avspegla sig i de beslut som tas gällande bevarande av leveranser
i sin helhet, även av exempelvis de föremål som i lagens mening inte räknas som
handlingar.

Ytterligare en aspekt som vi anser vore intressant för vidare studier är föremålens
värde i förhållande till forskningens behov. I arkivlagen 3 § tas upp att
myndigheternas arkiv ska tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet
av information för rättskipningen och förvaltningen och forskningens behov. Det har i
denna studie lyfts fram att föremålen har en förmåga att komplettera och berika
traditionellt arkivmaterial i framförallt den utåtriktade verksamheten. Det kan således

71



även finnas anledning att framhålla föremålens potentiella kompletterande värden i
forskningskontext. Det externa bruket, i vilket menas intresset för föremålen från
exempelvis forskare, har enligt samtliga tillfrågade i denna studie varit obefintligt
eller mycket lågt. Som anledning tas upp att det inte finns någon kännedom om vad
som finns i form av föremål i arkiven. Här kan finnas utvecklingsmöjligheter för ett
mer omfattande externt bruk, särskilt om man ser till vad som diskuteras om
alternativa källors förstärkande och kompletterande roll inom forskningen (Setumu &
Ngoepe, 2014 s. 1–3). Föremål speglar tankar och uppfattningar hos människorna
som tillverkat och brukat dem (Prown, 1993 s. 1). Preda (1999 s. 350) ger exemplet
med hur en pipett förmedlar inte bara materiella egenskaper, utan även visar på
tillverkningsprocesser och därigenom samhällets förutsättningar att framställa dylik
utrustning. Pipetten i detta fall förmedlar därtill kunskap om hur vi ser på mått och
mätning, vätskors fysikaliska egenskaper med mera. Det rör sig således om
komplexa, sammanvävda förhållanden som materialiseras i ett specifikt föremål. Ett
förslag till vidare forskning med anknytning till ovanstående vore att anlägga ett
historiebruksperspektiv. Historiebruk är ett väl utvecklat forskningsfält som bedömts
kunde ge värdefulla ingångar för vidare undersökningar av hur föremålen och
människan interagerar i samhället.
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BILAGA: Underlag för intervjuer

Introduktion, innan inspelning startas

Vi presenterar oss, studiens syfte, bakgrund och kontext. Intervjuns syfte i studien och
struktur för intervju förklaras. Informantens anonymitet förklaras och informantens
godkännande kontrolleras. Informanten informeras om att erfarenheter från eventuella
tidigare anställningar på andra kommunarkiv också kan tas upp i svaren på frågorna.
Därefter startas, med informantens godkännande, inspelning.

Inledning

Hur länge har du arbetet på [ kommun/stadsarkiv]? Skulle du kunna göra en kort
beskrivning av vad det är för arbetsplats och vad som är ditt ansvarsområde?

Registrering och förteckning

Använder ni någon speciell beteckning/ord för att skilja föremål från traditionella
arkivhandlingar, eller använder ni "föremål”? Följdfråga: Vad täcker den
beteckningen?

Hur förtecknas och förvaras föremål hos er? Följdfråga: Varför just det systemet?

Förväntas arkivmaterialet vara rensat och förtecknat när det inkommer? Följdfråga
OM JA: Upplever ni någon skillnad i förekomst av föremål idag när arkiven förväntas
inkomma rensade och ordnade, jämfört med i tidigare leveranser när arkiv kom in
mer osorterat?

Arkivlagstiftingens påverkan

Upplever du att det genom arkivlagstiftningens införande har blivit tydligare för
arkivbildare och arkiv/arkivinstitutioner vad - och vilken typ av - material som hör
hemma i arkivet?

Upplever du att det är någon skillnad i det arkivmaterial som levererades före
införandet av arkivlagstiftningen jämfört med de arkiv som har levererats senare,
alltså gällande hur mycket föremål som har ingått i materialet?

Vilka positiva eller negativa konsekvenser tror du att förtydligandet av vad som enligt
lagen hör hemma i arkiv kan ha fått för föremål i arkiv?
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Processbaserad arkivredovisning

Har ni övergått till processbaserad arkivredovisning? Följdfråga OM JA: Tror du att
övergången till processbaserad arkivredovisning kommer att påverka förekomsten av
föremål i arkivet? Hur/på vilket sätt?

Internt bruk och extern efterfrågan

INTERNT BRUK

Använder ni föremålen  i er verksamhet? Följdfråga: Hur används föremålen och av
vem inom arbetsplatsen?

EXTERNT BRUK

Har du varit med om att föremål har begärts ut för att undersökas av tex forskare? Om
det har gjorts, hur har ni ställt er till det?

Följdfråga om JA ovan: Har det inneburit att ni har behövt göra några särskilda
ställningstagande kring utlämnandet jämfört med traditionella handlingar?

Har du under din tid på [respektive kommun/stadsarkiv] märkt av någon förändring
gällande förekomsten av föremål och hur dessa betraktas? (Exempelvis rörande hur
stort intresse det finns dels internt dels externt)

Rörande föremålens värde

Hur resonerar ni kring föremål i arkivet med tanke på att dessa inte är handlingar i
lagstiftningens mening?

Vilka värden upplever du att föremål har för arkivet och er verksamhet? Följdfråga:
Är det dessa värden som du beskriver som motiverar föremålens existens i arkivet?

Händer det att föremål gallras efter att de har inkommit till arkivet? Har gallring
motiverats av lagstiftningen eller av andra skäl?

Extrafrågor, för reflektion

Det finns olika sätt att se på föremål i arkiv, vad tycker du: Tycker du att föremålen
blir åsidosatta eller ej? Tycker du att det finns resurser och kompetens för att hantera
och ta hand om föremålen i arkivet?
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Hur spelar resurser och kostnader in ?

Avslutning

Är det något du tycker vi borde frågat om, eller något som vi har missat, rörande just
föremål i arkiv och arkivariers syn på dessa?

Intervjun avslutas och intervjupersonen tackas för sitt deltagande
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