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Abstract 

This thesis examines contemporary professionalism among Swedish archivists and 

how they create a professional identity and defend their status in a context defined by 

societal change and a new techonological, political and organizational setting. The 

results are interpreted using two ideal-types drawn from sociological theory on 

professional change due to the emergence and incorporation of New Public 

Management in the public sector. The results show that Swedish archivists tend to 

defend a traditional role as objective and neutral keepers of truth, but also strive to 

redefine their professional role within organization as experts of information, leaders 

and managers. Furthermore, the professional status is strenghtened by defending the 

archive’s role in society as a memory institution for cultural identity and historical 

truth as well as an important asset for private enterprise and public sector.  
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1. Inledning 

Att vi lever i en tid av omvälvande förändring är ett påstående som ständigt upprepas inom 

arkivvetenskapen. Att ord som ”förvandling”, ”förändring” och ”nytt” är vanligt 

förekommande i titlar på artiklar och uppsatser vittnar om att många inom arkivvärlden 

försöker förstå och hantera den förändring de bevittnar. Många kopplar förändringen till 

teknikens utveckling och det som kommit att kallas digitalisering och den andra 

maskinåldern. Den första maskinåldern betecknar industrialiseringen under 1800-talet med 

mekanisk massproduktion medan den andra syftar på att allt större delar av det mentala 

arbetet nu tas över av datorer.1 Insamlandet av information och satsningar på innovationer blir 

allt viktigare för ekonomisk utveckling samtidigt som det manuella arbete som bar upp 

industrialiseringen ersatts av andra färdigheter som kommunikation och kreativt och 

analytiskt tänkande.2 Den ”smarta” teknologins utveckling har inneburit att datorer inte bara 

tar över rutinarbeten utan även jobb som tidigare sågs som kognitivt krävande.3  

Även administrativa och serviceinriktade yrken riskerar att ersättas av datorer i framtiden;4 till 

exempel halverades antalet bibliotekarier i Sverige mellan åren 2001-2013 och ca 9-15 

procent av alla jobb försvann till följd av digitalisering mellan åren 2006-2011.5 I en rapport 

från Svenskt Näringsliv kan man läsa att ”[e]n ny kunskapsrevolution har inletts med 

digitalisering, globalisering och informations- och kommunikationsteknik (IKT) som 

språngbräda.”6 Digitaliseringskommissionen konstaterar att många yrken kommer försvinna 

eller förändras till följd av ökad automatisering och robotisering vilket ställer krav på nya 

yrkesfärdigheter.7 Datoriseringen har också väckt farhågor för det som kallats ”the digital 

divide” som betecknar hur teknologin förstärker eller förändrar social stratifiering utifrån 

 
1 Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee. Den andra maskinåldern: arbete, utveckling och välstånd i en tid av 
briljant teknologi. Göteborg: Daidalos, 2015, s. 17. 
2 Ibid., s. 161. 
3 Carl Benedikt Frey & Michael A. Osborne. “The Future of Employment, How Susceptible are jobs to 
Computerization?”. Technological Forecasting & Social Change, vol. 114 (2017), s. 259-260, 262. 
4 Ibid., s. 268. 
5 Mårten Blix. The economy and digitalization - opportunities and challenges. Mårten Blix, 2015, s.131. 
6 Mikaela Almerud, Patrik Karlsson & Mia Liljestrand. ”Kompetensförsörjning”, i Svenskt Näringsliv, Företagen 
och digitaliseringen: om samhällsekonomiska effekter, kompetensförsörjning och nya regler för handel och 
personuppgiftsskydd. 2016, s. 12. 
7 Digitaliseringskommissionen. ”För digitalisering i tiden”. SOU 2016:89, s. 22. 
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skillnader i tillgången på teknik samt kunskaper och förutsättningar för att använda de 

resurser som erbjuds.8 Svensk forskning visar att sociala faktorer påverkar medborgarnas 

förmåga att använda myndigheters digitala tjänster där högutbildade, tjänstemän och 

storstadsbor bättre tillgodogör sig dessa med en mer positiv attityd.9 

De senaste tre decennierna har inneburit stora politiska satsningar på att digitalisera den 

offentliga förvaltningen och skapa e-tjänster för kontakten med medborgarna och samtidigt 

med teknikens hjälp utveckla näringslivet.10 Satsningar på e-förvaltning, alltså införandet IKT 

i den offentliga förvaltningen, ställer nya krav på produktivitet, effektivitet och ökad service 

samt att yrkesutövarna finner nya skickligheter. E-förvaltning bygger på en grundläggande 

omorganisering av offentlig förvaltning som ändrar relationerna mellan formell politik, 

offentlig förvaltning och det civila samhället.11 Den politiska diskursen i det postindustriella 

samhället innebär att risktagande flyttats från staten till individen, med en marknadslogik som 

genomsyrar hela samhället där medborgarna ses som autonoma konsumenter.12 Historikern 

och bibliotekarien Lars Ilshammar menar att vi under de senaste decennierna bevittnat 

framväxten av ett nytt offentligt rum. Denna utveckling har inneburit ett ideologiskt skifte 

mot marknadsliberalism, ett ökat intresse för sekretess och integritet på bekostnad av 

offentlighet och en nästan religiös tro på informationstekniken som en revolutionär 

samhällsomvandlare.13 Katarina Giritli Nygren menar att även om Sverige är ett av världens 

mest privatiserade länder där myndigheter styrs genom nyliberala logiker, finns det 

fortfarande lite forskning på.14  

 
8 Massimo Ragnedda. The third digital divide. London; New York: Routledge, 2017. 
9 Ernesto Abalo, Martin Daniels, ”Digitalisering och social exklusion: Om medborgares användning av och 
attityder till Arbetsförmedlingens digitala tjänster”, MiV-rapport, Acta Wexionensia, Nr 144, 2008.  
10 Maria Kallberg, The Emperor’s New Clothes: recordkeeping in a new context, Sundsvall: Mittuniversitet, 
avhandling, 2013, s. 29-30. 
11 Katarina Giritli Nygren, ”E-Governmentality: On Electronic Administration in Local Government”, Electronic 
Journal of e- Government. vol. 7 no. 1 (2009), s. 55. 
12 Katarina Giritli Nygren, ”(Re)assembling the ‘normal’ in neoliberal policy discourses: tracing gender relations 
in the age of risk”, Nordic Journal of Social Research. vol. 6 (2015), s. 25. 
13 Lars Ilshammar. Offentlighetens nya rum: teknik och politik i Sverige 1969-1999. Univ.-bibl., Diss. Örebro: 
Univ., 2002, s. 25, 18. 
14 Giritli Nygren (2015), s. 26. 
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Denna utveckling har också kommit att påverka den svenska arkivverksamheten,15 där vissa 

varnat för att den svenska öppenhetstraditionen är hotad där inskränkningar av demokratiska 

rättigheter och begränsad transparens riskerar att leda till att medborgarna förlorar tilliten till 

samhället.16
 De svenska kommunernas relativt stora självstyre, däribland förvaltningen av 

allmänna handlingar, gör att kommunarkivarier har ett stort ansvar för tillsyn, rådgivning, 

fysisk arkivering och digital informationsförvaltning.17 Trots detta saknar arkivarier ofta 

inflytande i utvecklingen av e-förvaltning, vilket fått många att varna för att arkivarieyrket 

riskerar att övertas av andra yrkesgrupper.18 Professionens förlorade status diskuteras i både 

svensk och internationell litteratur där visa efterlyser mer anpassning till tekniken och andra 

vill se ett starkare politiskt och etiskt ställningstagande. Richard J. Cox menar att ett nytt 

politiskt klimat, med fler skandaler kopplade till arkiven, kräver en ökad etisk medvetenhet 

från arkivarier både verksamma inom offentlig och privat sektor.19  

The real ethical challenges facing archivists and records managers have more to do with the 

shifting shapes of the roles of governments and other organizations, such as corporations, that 

create a considerable portion of the records and employ many of the presently working records 

professionals.20   

Terry Cook menar att arkivarier idag står med ena foten i den historiska forskningstraditionen 

där den professionella identiteten byggs på bilden av arkivarien som sanningens väktare, och 

andra foten i den nya informationsteknologin där man ingått nya allianser med IT-specialister. 

Resultatet har blivit att arkivarier i sina strävanden att tillgängliggöra, standardisera och 

digitalisera arkiven förlorat viktiga kunskaper om hur man vägleder historiker i arkiven.21 

Vidare, eftersom endast en minimal del av samtidens samlade information sparas anser han att 

arkivarier måste bli bättre på att dokumentera arkivhandlingarnas kontext och utforska 

professionens egen ”politics of memory in the archive-creating and memory-formation 

 
15 Claes Gränström. ”Archives of the future”, i Peter Seipel (red.). Law and information technology: Swedish 
views: An anthology produced by the IT Law Observatory of the Swedish ICT Commission. SOU 2002:112, 
Stockholm: Swedish Government Official Reports. 2002. 
16 Kallberg, 2013, s. 120. 
17 Maria Kallberg. ”Archivists: a profession in transition?”. Professions & professionalism. Vol. 2 no.1 (2012), s. 
35. 
18 Kallberg, 2013, s. 121. 
19 Richard J. Cox. Archival anxiety and the vocational calling. Litwin Books: Duluth, Minn., 2011, s. 135. 
20 Ibid., s. 143. 
21 Terry Cook. ”The Archive(s) is a Foreign Country: Historians, Archivists, and the Changing Archival 
Landscape”. The American Archivist. vol. 74 (2011), s. 605. 
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process”.22 Att skapa en arkivens idéhistoria där man utforskar vilka idéer och värderingar 

som ligger till grund för yrkesutövningen gör att arkivarier bättre kan reflektera över det 

komplexa samhälle de tjänar och vägleda användarna i arkiven.23  

Syfte och frågeställning 

Politiska och tekniska förändringar i vår samtid har kommit att utmana arkivarieprofessionens 

identitet och status. En förändrad arbetsmarknad, ny politisk styrning och nya tekniker för 

informationshanteringen har skapat en diskussion bland arkivarier om hur man bäst möter de 

krav som samhället ställer på arkivarier idag. Utöver praktiska frågor, har den professionella 

yrkesidentitet kommit att ifrågasättas vilket väckt diskussioner om vilka kompetenser och 

värderingar som yrkesutövningen ska grundas på. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

hur svenska arkivarier besvarat dessa utmaningar och hur man valt att försvara yrkets status 

och identitet. Som flera pekat på riskerar arkivarier att ersättas av andra yrkesgrupper om de 

inte finner sätt att delta i problemformuleringar och lösningar för tidens utmaningar. Jag 

kommer undersöka hur svenska arkivarier ser på sin egen yrkesroll och arkivens funktion i 

samhället, vilket jag menar är relevant för att avgöra vart vi står idag och hur man kommer 

möta professionella/politiska/etiska utmaningar i framtiden. Undersökningen kommer utgå 

ifrån den övergripande frågeställningen: 

Hur ser svenska arkivarier på sin egen professionella identitet och arkivens roll i 

samhället? 

Denna frågeställning delas in i två mindre delfrågor: 

 Vilka synsätt och värderingar grundas den professionella identiteten på? 

 Hur legitimerar man arkiven och den egna professionens relevans i samhället? 

 
22 Terry Cook. ”What is Past i Prologue: a history of archival ideas since 1898, and the future paradigm shift”. 
Archivaria. Vol. 43 (1997), s. 46. 
23 Cook, 2011, s. 623-624. 
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Tidigare forskning 

Arkivariens förändrade yrkesroll har utforskats inom framförallt internationell, men också 

svensk forskning. Även om professionsforskning inom andra kulturinstitutioner som bibliotek 

och museum är ett större område, kommer jag i detta avsnitt främst redogöra för de artiklar 

och uppsatser som behandlar arkivarieprofessionen specifikt.  

Inom svensk forskning är det främst i uppsatser som yrkets förändrade status utforskats. Åsa 

Wennström har använt enkätundersökningar för att undersöka yrkets förändrade status och 

självbild med resultatet att det finns en önskan om statushöjning av yrket, bland annat genom 

lönebildning.24 Magnus Nordin och Lina Jansdotter Persson har genom intervjuer undersökt 

registratorernas förhållande till arkivarieyrket och konstaterat att arkivarier har en högre status 

och intar en intellektuell jurisdiktion medan registratorer har en praktisk jurisdiktion, vilket de 

härleder till skillnader i utbildningsbakgrund.25 Ida Grönroos visar att det finns en konflikt 

mellan arbetsgivarens förväntningar och arkivariers självbild som förklaras med att 

yrkesrollen förändrats.26  

Maria Kallberg har forskat på hur arkivarieyrket förändrats till följd av digitalisering och 

framväxten av e-myndigheter. I artikeln ”Archivists: a profession in transition?” visar hon 

genom analyser av styrdokument och intervjuer att det finns en stor medvetenhet i politiska 

beslut och lagstiftning rörande vikten av informationsförvaltning men att denna ofta saknas 

inom de enskilda myndigheterna samt att arkivarier ofta saknar kunskaper och resurser för att 

agera proaktivt i digital informationsförvaltning.27 I ”Archivists 2.0: redefining the archivist’s 

profession in the digital age” undersöker Kallberg arkivarieyrkets förändrade status och 

identitet inom kommunal förvaltning och visar hur arkivarier utestängs från utformandet av 

strategier för e-förvaltning.28 Isto Huvilas enkätundersökning av hur svenska yrkesutövare på 

 
24 Åsa Wennström. ”Arkivarieyrkets status: en undersökning ur ett arkivarie- och nutidsperspektiv”. 
kandidatuppsats, Mittuniversitetet, 2002. 
25 Magnus Nordin & Lina Jansdotter Persson. ”Är registratorn även arkivarie? En yrkesroll i förändring”. 
Masteruppsats, Lunds Universitet, 2015. 
26 Ida Grönroos. ”Yrkesroll i förändring? En studie av ett antal statsanställda arkivariers upplevelser av 
införandet av en verksamhetsbaserad arkivredovisning”. Masteruppsats, Uppsala Universitet, 2012. 
27 Kallberg, 2012. 
28 Maria Kallberg. ”Archivists 2.0: redefining the archivist’s profession in the digital age”. Records 
Management Journal. vol 22 no. 2 (2012). 
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bibliotek, museum och arkiv upplevde institutionernas förändring visar att. det finns en bred 

konsensus om att man har en viktig demokratisk och kulturell funktion, personalen har en 

viktig pedagogisk och minnesbevarande kompetens. Samtidigt som råder det delade meningar 

bland informanterna om man bäst löser framtidens utmaningar genom att ha en proaktiv roll 

eller stärkta institutionerna.29  

Arkivarieprofessionens förändrade roll har också uppmärksammats i den engelskspråkiga 

forskningen. Från ett amerikanskt perspektiv har man efterlyst mer samarbete med andra 

kulturarvsinstitutioner för att möta digitaliseringens krav och uppmuntrat till en ny 

ledarskapsroll med mer utåtriktad verksamhet anpassad efter användarnas krav.30 Vissa har 

pekat på en förändrad arbetsmarknad med fler osäkra anställningsformer som kan avhjälpas 

om arkivarier blir bättre på att mer aktivt förespråka nyttan och vikten av det arbete de utför.31 

Enligt vissa innebär detta att överge synen på arkivarien som enbart stöd för historisk 

forskning och istället se sin främsta funktion som förvaltare av legala rättigheter (främst 

ägande) och arbeta för social rättvisa genom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.32 

Frågan om utbildning för arkivarier har bland annat lyfts av Terry Bearman som menar att 

utbildningen måste inriktas på handlingarnas natur, karaktär och innehåll, kunskaper om 

arkivinstitutioner, verksamhetsförlagd praktik samt forskningsinriktad utbildning med fokus 

på vetenskaplig metodik.33  

  

 
29 Isto Huvila. ”Change and stability in archives, libraries and museums: mapping professional experiences in 
Sweden”. Information research. vol. 21 no. 1 (2016). 
30 Gregor Trinkaus-Randall. ”The Good, the Bad, and the Ugly: the archival profession and future challenges”. 
The American Archivist. vol. 76 no.1 (2013). 
31 Sarah Poutch. ”Building an archivist: exploring career paths in our profession since 2008 (an Irish 
perspective)”. Archives and Records. Vol. 37 no. 2 (2016). 
32 Margaret Procter. ”Protecting rights, asserting professional identity”. Archives and Records. vol. 38 no. 2 
(2017). 
33 Terry Eastwood. ”A personal reflection on the development o farchival education”. Education for 
Information. vol. 33 (2017). 
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Metod 

Idé- och ideologianalys 

Jag kommer använda mig av textanalys som metod och den specifika inriktningen idé- och 

ideologianalys som definieras i Göran Bergström och Kristina Boréus metodbok Textens 

mening och makt. Bergström och Boréus definierar idéer som en tankekonstruktion som 

utmärks av en viss kontinuitet vilket kan innefatta en föreställning om verkligheten, 

värderingar av företeelse eller ett visst synsätt på hur man bör handla.34 Definitionen är inte 

tydlig och begreppet är många gånger svårt att skilja från ideologibegreppet som de menar är 

en samling av idéer som rör samhället och politiken. Även detta begrepp är mångtydigt och 

jag kommer därför fokusera på den samhällsvetenskapliga inriktningen inom 

ideologiforskningen där man ser det som någon form av idésystem. Eftersom definitionen är 

så pass öppen är studier av ideologier ofrånkomligen empiriskt bundna.35 Herbert Tingsten, 

vars definition är central i svensk ideologiforskning, pekar ut tre element som alla ideologier 

innehåller som tillsammans bildar ett sammanhållet system: 1) grundläggande 

värdepremisser, t.ex. människans natur, 2) försanthållande om verkligheten och samhället, 3) 

rekommendationer och konkreta förslag på hur man bör agera.36  

Även om Tingsten studerade politiska ideologier kan hans definition appliceras på andra 

områden. Jag kommer använda metoden som en slags bredare idéanalys inriktad på att 

undersöka synen på arkiven och arkivarieyrket roll i samhället, där jag hämtar inspiration från 

ideologistudiers fokus på hur värderingar och rekommendationer bygger på påståenden om 

verkligheten. Bergström och Boréus menar att idealtyper är ett verktyg inom idé- och 

ideologianalyser som kan användas för att sortera ut relevant innehåll i de studerade texterna. 

Idealtyper i idéanalyser kan användas som ett slags raster på texten för att rekonstruera och 

renodla idésystem.37 Detta innebär att man väljer ut idealtypiska föreställningar som är 

anpassade efter frågeställningen för att välja ut och strukturera påståenden i texten. I 

 
34 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys. (2., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 149. 
35 Ibid. 
36 Ibid., s. 151. 
37 Ibid., s. 159. 
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teoridelen redogör jag för två idealtyper av professionalism som jag kommer använda för att 

tolka mitt källmaterial.  

Källmaterial och avgränsningar 

Jag har valt att undersöka artiklar i tidskrifterna Arkiv, samhälle och forskning (ASF) och 

Tema Arkiv (som senare bytte namn till Arkiv). Tanken var att först utgå enbart från ASF 

eftersom denna tidskrift har en lång historia av att samla en bred skara av olika personer 

verksamma inom arkivsektorn eller av andra anledningar har ett intresse av arkivfrågor. Dock 

hade biblioteken en lucka i beståndet (2013-2016) vilket gjorde att jag valde att också 

undersöka artiklar från tidskriften Tema Arkiv.  

ASF har en mer arkivvetenskaplig teori- och metodinriktning kombinerat med historisk 

forskning medan Tema Arkiv behandlar dagsaktuella frågor som mer är knutna till det arbete 

arkivarier utför i privat och offentlig verksamhet. På så sätt anser jag att dessa två tidskrifter 

kompletterar varandra bra, även om artiklarna i Tema Arkiv mer är i formen av 

nyhetsuppdateringar och rapporter från konferenser medan ASF innehåller längre resonerande 

texter. Vidare har Tema Arkiv en starkare närvaro av representanter från näringslivets arkiv 

vilket gör att arkivfrågor från den privata sektorn får mer utrymme. Många skribenter är själva 

arkivarier även om andra yrkesgrupper också deltar med bidrag. Bredden på ämnena i 

artiklarna ger en bra ingång till att undersöka arkivarierollen i samhället utifrån olika 

perspektiv och berör allt från arkivvetenskapliga teorier och metoder, tjänstemannarollen, 

arkivering i näringslivet, arkivpolitik och historisk forskning.  

Jag har undersökt artiklarna i alla nummer av ASF och Tema Arkiv mellan åren 2003-2017 

men har sammanlagt valt ut 64 artiklar som jag bedömt som relevanta för min undersökning. 

Eftersom jag undersökt idéer och värderingar har artiklar som innehåller normativa 

påståenden om arkiven och arkivarieyrket huvudsakligen använts även om inte alla haft en 

argumenterande utgångspunkt. Ideologianalyser bygger även på att undersöka hur 

försanthållande om verkligheten kan kopplas till värderingar. På så sätt har jag valt ut artiklar 

som innehåller påståenden om arkivens och arkivariens samtida och framtida roll i samhället. 

Vissa artiklar har haft detta som huvudsakligt tema, medan andra enbart innehållit enstaka 
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påståenden. Syftet har varit att hitta generella teman i tidskrifterna som kan sägas utgöra ett 

idékomplex angående arkiven och arkivariens roll i samhället. Så även om artikelförfattarna 

kan ses som individuella agenter med skilda världsbilder och åsikter, har jag utifrån de två 

idealtyper som jag redogör för i teorikapitlet undersökt huruvida det finns generella teman i 

uppfattningarna om arkivens och arkivarieyrkets roll.  

Artiklarna som undersökningen bygger på har främst varit längre resonerande artiklar om 

arkiven och arkivariens samtida och framtida roll eftersom dessa innehåller fler och mer 

välutvecklade antaganden och påståenden. Eftersom jag velat undersöka artikelförfattarnas 

uppfattningar om samtiden har kortare notiser och rapporter blivit svåra att använda då de inte 

ger utrymme för längre resonemang utan enbart kortfattat återger händelser. Empiriska 

undersökningar (t.ex. historiska artiklar om medeltida arkiv) har varit mindre intressanta 

eftersom de innehåller få normativa påståenden om arkiven och arkivarieyrket idag. Likaså 

har bokrecensioner och konferensrapporter varit mindre intressanta eftersom dessa enbart 

återger åsikter som framförts i andra sammanhang. Konferensrapporterna är visserligen 

intressanta i sig, men eftersom de inte kan påstås representera innehållet i tidskrifterna eller 

artikelförfattarens ståndpunkt har jag undvikit att använda dessa i undersökningen.   

En begränsning av mitt valda material är att det är svårt att säga huruvida perspektiven som 

framförs i tidskrifterna kan sägas representera yrkeskåren generellt, särskilt då vissa 

skribenter återkommer i flera artiklar. Man kan ställa sig frågan om inte intervjuer eller 

enkäter hade varit mer representativt för yrkeskåren. Men eftersom dessa metoder medför 

liknande problem rörande urval samt att min undersökning syftar till undersöka idéer och 

värderingar anser jag att tidskrifter som ett forum för resonerande och argumenterande texter 

ger en bättre inblick i hur nyckelpersoner inom det svenska arkivväsendet ser på den egna 

professionen och dess framtid. Detta ger en bättre inblick i de ideologiska element som 

bygger upp professionen även om det kanske inte fångar mer oreflekterade 

ställningstaganden. Vidare är många skribenter centrala gestalter inom arkivvetenskap, 

arkivföreningar och arkivpolitik generellt vilket jag menar gör det intressant om man vill 

studera hur den professionella identiteten formas i ett institutionellt sammanhang.  
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Undersökningen kommer vara nutidshistorisk vilket innebär att jag inte undersöker en längre 

historisk förändring utan snarare fenomen i samtiden. Var man ska dra gränsen för nutiden är 

svår och på många sätt godtycklig. Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola menar 

att det betecknar forskning som: ”har sin utgångspunkt i nuet. En bred tolkning är naturlig, 

även om studiet av politik och politiska händelseförlopp under de sista decennierna ofta står i 

centrum.”38 Svårigheterna att avgränsa samtiden har gjort att jag valt att ta vid Louise 

Lönnroths artikel ”Arkiv, samhälle och forskning 1952-2002” där hon beskriver innehållet i 

Arkiv, samhälle och forskning från starten 1952 till året för artikelns tillkomst år 2002.  

Jag kommer undersöka tidskrifternas innehåll de senaste femton åren som ett sätt att spåra en 

nutida utveckling mot bakgrunden av hennes genomgång av tidigare nummer av ASF. 

Lönnroth visar i sin artikel att man i början av det nya milleniet diskuterade professionens 

kompetenser, utbildningsbakgrund och avgränsningar gentemot andra yrkesgrupper utifrån de 

samhällsförändringar som bland annat drivits på av den tekniska utvecklingen. Denna 

tidsperiod är därför en bra start för min undersökning eftersom den digitala tekniken redan 

etablerats inom svensk förvaltning samtidigt som professionen inte helt hunnit anpassa sig. 

Vidare började också de förändringar som 1990-talet innebar med ökad internationalisering, 

Sveriges inträde i EU och nya arkivvetenskapliga begrepp och teorier förankras och realiseras 

vilket gör det intressant att undersöka hur man formulerade en professionell identitet utifrån 

dessa. 

 

Teori 

En ny offentlighet 

Den nya offentlighet som Ilshammar identifierar byggs upp kring en myt om framstegstro och 

utveckling där det framstår som ett krav att anpassa sig till teknikens utveckling.39 Tekniken 

och tekniska experters praktiska arbete framställs som befriade från ideologi och 

 
38 Södertörns högskola, ”Samtidshistoriska institutet”, 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300803267484 [hämtad 2018-05-17]. 
39 Ilshammar, s. 19. 

http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300803267484
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förändringarna som något som de politiska beslutsfattarna måste anpassa sig efter snarare än 

styra.40 Anne Gilliland menar att denna teknikdeterminism även är märkbar inom 

arkivvärlden där synen på tekniken som värdeneutral kombineras med en gammal myt om att 

handlingar enbart är naturliga biprodukter av mänsklig aktivitet. Automatisering och 

standardisering anses ur detta perspektiv erbjuda jämlik och universell tillgång till 

elektroniska tjänster.41 

Teknikutvecklingen sker också parallellt med en politisk förändring av ökad fragmentisering 

där satsningar i det offentliga misstänkliggörs till förmån för avregleringar, privatisering och 

ökad konkurrens som byggs upp på en diskurs om tillväxt och internationalisering.42 Staten 

förväntas inte längre garantera medborgarnas yttrandefrihet och insyn utan istället försvara 

individens integritet och myndigheternas behov av sekretess.43 Den tilltagande tron på 

sekretess och integritet har skett på bekostnad av offentlighet och öppenhet, där 

offentlighetsprincipen allt oftare hamnat i konflikt med entreprenad- och affärssekretess.44 

Resultatet har blivit att statsmakten blandar sig i medborgarnas yttrandefrihet och 

informationstillgång men intresserar sig mindre för deras tillgång till demokratiska 

mötesplatser.45 Inskränkningarna av offentlighetsprincipen har lyfts inom den svenska 

arkivvärlden där vissa framhållit att det uppstått ett nytt politiskt klimat mot ökat 

hemlighetsmakeri där idealet om öppenhet kommit att inskränkas på två områden: när 

relevant kunskap aldrig dokumenteras med rädsla för att information ska nå allmänheten och 

när information oåterkalleligt förstörs till exempel genom integritetsgallring.46 Forskning 

 
40 Ibid., s. 305. 
41 Anne Gilliland. ”’Dead on Arrival’? Impartiality as a Measure for Archival Professionalismin the Twenty-first 
Century”. https://escholarship.org/uc/item/5m03n8cp, publicerad 2016-12-08. 
42 Ilshammar, s. 25, 308. 
43 Ibid., s. 303. 
44 Ibid. 
45 Ibid., s. 27-28. 
46 Erik Norberg. ”Förord”, i Abukhanfusa, Kerstin (red.). Handlingsoffentlighet utan handlingar?: rapport från 
ett seminarium i Stockholm den 7 mars 2003. Riksarkivet, Stockholm, 2004, s. 8. 

https://escholarship.org/uc/item/5m03n8cp
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visar att arkivarier historiskt tenderat att försvara ett öppenhetsideal med ett professionellt 

etos för bevarande av handlingar.47  

Arkivarieyrkets professionalism 

Jag kommer i min undersökning utgå ifrån att arkivarieyrket utgör en profession vilket till 

viss del problematisk med tanke på hur få aktiva arkivarier det finns i Sverige. Theo 

Thomassen menar dock att arkivarieyrket kan ses som en profession eftersom de tillhör en 

grupp som har samma yrke och yta för ingripande (intervention field) vilket de gör genom att 

behärska ett avgränsat vetenskapligt fält och leverera en samhällstjänst.48 Arkivariernas 

specifika yrkesområde rör kontroll, vård och bevarande av handlingar och arkiv. Jag kommer 

utgå ifrån sociologen Julia Evetts teori om den nya typ av professionalism som uppstått i 

kölvattnet av New Public Management (NPM). NPM kan ur ett governmentalitetsperspektiv 

ses som en form av politisk styrning där politiska praktiker hämtar legitimitet från ideal om 

individuell frihet och kostnadseffektivitet, med ett språkbruk hämtat från den privata sektorn 

där offentlig förvaltning kommersialiseras och omdefinieras som en marknad.49  

NPM bygger på flera rationaliseringsmyter som internaliseras i organisationer och av dess 

anställda, där anammandet av ny teknik framstår som progressivt och ökar deras status och 

legitimitet.50 I det nyliberala paradigmet förväntas människor vara aktiva, engagerade och 

villiga att delta vilket kan kopplas till kravet på att man ska administrera sig själv. Idealet om 

individens frihet formuleras som en möjlighet till självbetjäning och att uppfylla sina egna 

behov vilket upptas i diskursen om e-administration där kostnadseffektivitet uppnås då det 

administrativa ansvaret överlåts till den enskilda medborgaren.51 Arbetares teknikfientlighet 

kan sålunda förklaras som ett motstånd mot sänkta krav på yrkesskicklighet och förenklade 

 
47 Samuel Edquist. ”Ethical Destruction? Privacy concerns regarding Swedish social services records”, i Patricia 
Jonasson & Anna Rosengren (red.). The Right to Access to Information and the Right to Privacy: A Democratic 
Balacing Act. Huddinge, 2017, s. 13, 27. 
48 Theo Thomassen. ”Archivists between knowledge and power: on the independence and autonomy of 
archival science and the archival profession”. Arh. vjesn., vol. 42 (1999), s. 153. 
49 Giritli Nygren, 2009, s. 61. 
50 Ibid., s. 62. 
51 Ibid. 
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arbetsuppgifter när arbetet med människor ersätts av elektronisk information.52 Evetts menar 

att den nya politiska styrningen också medför en ny typ av professionalism bland offentligt 

anställda. Hon använder sig av två idealtyper för att förklarar denna förändring - 

organisationsprofessionalism (organizational professionalism) och yrkesprofessionalism 

(occupational professionalism).53 Den senare är väl utvecklad inom sociologisk forskning där 

professionalisering av yrkesgrupper betraktats som ett sätt att kontrollera arbetare: 

Professional values emphasize a shared identity (based on competencies produced by education, 

training and apprenticeship, and socialization), sometimes guaranteed by licensing. Professional 

relations are characterized as collegial, cooperative and mutually supportive and relations of trust 

characterize practitioner/client and practitioner/employer interactions.54 

Evetts menar att denna typ av professionalism på senare tid kommit att ersättas av det hon 

kallar organisationsprofessionalism som utmärks av en diskurs om kontroll genom chefer 

(managers). Det inbegriper rationella och legala former av auktoritet och hierarkiska 

strukturer av ansvar och beslutsfattande. Arbetet är standardiserat under chefernas översyn 

som styrs av metoder för mätning, såsom målstyrning och prestationsutvärderingar. Den 

professionella diskursen används av chefer, tjänstemän och kunder som en form av 

yrkeskontroll, motivation och förväntningar.55 Den andra idealtypen – yrkesprofessionalism – 

domineras av en diskurs som skapas internt inom yrkesgruppen och som bygger kollegial 

auktoritet där chefer och kunder litar på yrkesutövarna. Auktoriteten, inte kontrollen, är 

sålunda grundad på utövarnas autonomi, omdöme och förmåga att göra rätt avvägningar. 

Yrkesidentiteten är uppbyggd kring en gemensam utbildning och praktisk yrkesutövning som 

styrs av etiska koder och standarder uppsatta av professionella institut och föreningar.56  

Framväxten av NPM och organisationsprofessionalism inom offentlig sektor kan ses som ett 

svar på det postindustriella samhällets krav på mindre, effektivare och billigare offentlig 

förvaltning i kombination med bättre service och ökad professionalitet.57 NPM inkluderar 

 
52 Katarina Giritli Nygren. ”Narratives of ICT and Organizational Change in Public Administration”. Gender, Work 
and Organization. vol. 19 no. 6 (2012). 
53 Julia Evetts. ”New Professionalism and New Public Management: changes, continuities and consequences”. 
Comparative sociology 8. 2009, s. 248. 
54 Ibid., s. 253. 
55 Ibid., s. 248. 
56 Ibid. 
57 Ibid., s. 249. 
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även ideologiska element om motiverande förändringsarbete och konkurrens som bygger på 

en diskurs om tävling och individualisering. Konkurrensen mellan individer eller 

arbetsgrupper leder till krav på självkontroll, som ibland urartar i självexploatering när den 

individuella insatsen framställs som avgörande för hela organisationens framgång eller 

misslyckande.58 Inom offentlig sektor medför detta även att relationen mellan tjänstemän och 

medborgare omformuleras till en kundrelation med mätmetoder för hur väl man möter 

kundernas behov och verksamheten framställs som en marknad. Samtidigt som 

organisationsprofessionalismen blir vanligare, kan den fortfarande byggas upp kring ideal 

som ingår i yrkesprofessionalismen, till exempel krav på utbildning och kompetens. 

The service itself is: focused, modelled on equivalents provided by other producers, shaped by 

the interests of consumers, and standardized. But the marketing of a service organization’s 

service product connects professionals much more to their work organization than to their 

professional institutions and associations. Professional work competencies become primarily 

related to, defined and assessed by, the work organization.59 

Vidare lever den traditionella former av professionalism kvar i de nationella och 

internationella professionella institut. I sitt samarbete med regeringar för att utveckla 

regelverk för yrkesutövningen fortsätter dessa institut att ”operationalize the occupational 

control of the work” och utgör en ”Durkheimian form of moral community based on 

occupational membership” med ett gemensamt utbyte mellan instituten.60 Vad som är 

utmärkande för organisationsprofessionalismen är snarare hur formerna för yrkesutövningen 

förändrats med ökad lojalitet till den egna organisationen och identiteter, hierarkier och 

rationalitet inspirerade av privata företag. Följderna blir att yrkesutövarnas autonomi minskat 

och gemensamma etiska koder eller professionella institut ersätts med organisationernas egna 

system för kontroll och utvärderingar.61 

Jag kommer utgå ifrån dessa två idealtyper i min analys och undersöka vilken idealtyp 

svenska arkivarier skapar sin professionella självbild och yrkesidentitet. Som Evetts påpekar 

är idealtyper alltid extrema varianter på en gradskala, men kan genom sin renodlade form 

 
58 Ibid., s. 250. 
59 Ibid. 
60 Ibid., s. 256. 
61 Ibid., s. 261. 
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underlätta för att förstå vissa aspekter av arkivarieyrket idag. Dessa två idealtyper kommer 

styra valet av artiklar och det textinnehåll som är relevant för min undersökning. Som framgår 

av avsnittet ovan lägger Evetts stor vikt vid frågan om professionens autonomi. Här menar 

hon att det finns en stor skillnad mellan om yrkesgrupper definierar sin roll utifrån den egna 

organisationen eller ett autonomt yrkeskollektiv med externa institutioner och normer. Hennes 

hypotes är att alltfler yrkeskollektiv gått mot att finna legitimitet som en del av organisationen 

inom vilka de arbetar. I detta ingår även en omdefiniering av professionen där den 

traditionella rollen som kompetent yrkesutövare ersätts med nya roller som 

managers/chefer/ledare. Frågan om yrkeskollektivets autonomi och huruvida man använder 

detta för att stärka eller försvara yrkets status kommer sålunda vara vägledande i analysen av 

texterna. Vidare bygger Evetts hypotes om den nya organisationsprofessionalismen på att 

denna förändring också går att koppla till NPM där man i högre grad anammat ett nyliberalt 

språkbruk. I detta paradigm får arbetsinsatsen legitimitet genom att framhålla hur man bidrar 

till ekonomisk effektivitet inom organisationen snarare än att yrkeskollektivet erbjuder en 

viktig samhällstjänst. Denna aspekt är också central i min analys där jag kommer undersöka 

ifall detta är framträdande i artiklarna och i så fall på vilket sätt.  

Sammanfattningsvis framträder två generella dimensioner av de två idealtyperna. För det 

första om man kontrollen av yrkesutövningen görs genom ett autonomt yrkeskollektiv 

(yrkesprofessionalism) eller inom enskilda organisationer (organisationsprofessionalism). För 

det andra om artikelförfattarna legitimerar arbetsinsatsen utifrån en icke-kvantifierbar 

samhällstjänst eller ekonomiska effektivitetsmål. Idealtyperna kommer användas i min 

slutanalys (kapitel 4) appliceras på det empiriska materialet. I nästa avsnitt kommer jag lyfta 

tidigare diskussioner om arkivariers professionella identitet.  

 

Professionella värderingar 

 
[…] safeguarding national and common heritage is hardly feasible when politics and ideology 

interfere in the archivist's professional domain. If we do not defend our independence, we will 

not fulfil our professional mission. If we do not succeed in establishing archival autonomy, we 

cannot expect individual archivists to counter fraud, violence or just neglect with professional 
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courage. If we do not depoliticisize our professional discours, we cannot control the quality and 

the exchange value of the services we render to society.62 

Thomassens citat ovan kan ses som ett exempel på hur han försvarar yrket utifrån 

yrkesprofessionalism. Thomassen menar att professionen är autonom när den kan införa sina 

egna definitioner, standarder och värderingar till sina medlemmar och samhället i stort.63 Han 

försvarar sålunda yrkets självständighet och menar att arkivariens etos bör bygga på 

objektivitet och neutralitet. Andra har kommit att ifrågasätta dessa värden och Cook menar att 

idealen om objektivitet och neutralitet som dominerat arkivarieyrket härstammar från dess 

samröre med den moderna historieforskningen. Eftersom historiker använt arkiven för att göra 

sanna påståenden om verkligheten har det varit viktigt att framställa arkiven som orörda och 

naturliga. På grund av detta har de ignorerat arkivariernas arbete med att ordna, gallra och 

sortera i arkiven samtidigt som arkivarierna själva skapat en professionell identitet utifrån 

denna bild.64 

[…] absorbed by many more as a kind of unquestioned professional ethos, archivists do not 

interpret, or mediate, or construct social memory. Rather, they are professional preservers, the 

keepers, the handmaidens. They manage or administer archives; they do not (co-)create them. 

Indeed, a large number of the leading archival textbooks over the past century have 

“management”, “administration”, “methodology”, or “manual” in their titles.65 

Arkivarier har sålunda byggt sin yrkesidentitet på en sekelgammal myt om neutralitet och 

opartiskhet där de endast agerar som passiva väktare av sanningen.66 Joan M. Schwartz och 

Terry Cook menar att arkivarier därför ignorerat de postmoderna tänkare som sett arkiven 

som social konstruerade och vetenskapen som situerad kunskap.67 Minnet (arkiven) har 

traditionellt sett omgetts av begrepp som ”sanning”, ”auktoritet”, ”ordning” och ”bevis” - 

perspektiv som på senare år ifrågasatts.68 Dock upprätthålls objektivitetsmyten även i 

 
62 Thomassen, s. 167. 
63 Ibid., s. 155. 
64 Cook, 2011, s. 610. 
65 Ibid., s. 615. 
66 Joan M. Schwartz & Terry Cook. ”Archives, Records, and Power: The making of moderna memory”. Archival 
Science. Vol. 2 (2002), s. 6. 
67 Ibid., s. 9. 
68 Ibid., s. 11. 
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beskrivningar av arkiveringsprocessen där begrepp som ”bevis”, ”management”, 

”administration”, ”autenticitet” och ”kontroll” antyder en naturlig organisk process.69  

Andra arkivarier har ifrågasatt yrkets neutralitetsideal utifrån det faktum att arkiven ofta 

spelar en viktig roll i politiska konflikter. Verne Harris, sydafrikansk arkivarie, menar att 

tiden efter apartheidsystemet skapade en rättvisediskurs kring arkiven som gått förlorad i takt 

med ökad demokratisering och därmed byråkratisering.70 Eftersom arkiven används av de 

som har makten – eliten – som ett medel för maktutövande måste arkivarier om de vill att 

arkiven ska användas för att uppnå rättvisa engagera sig i det politiska: ”The ethical and the 

political are always implicated in one another.”71 Anne Gilliland menar att transparens, 

rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter är bättre professionella värden att eftersträva. 

Hon menar att objektivitetsidealen ofta står i motsättning till arbetet med mänskliga 

rättigheter men att arkivarier tenderar att försvara dessa utifrån en rädsla för aktivism och att 

de ser kritiken som en anklagelse mot professionen som ideologiskt styrd.72 Richard J. Cox 

efterlyser ökad etisk medvetenhet från arkivarier både verksamma inom offentlig och privat 

sektor. Arkivarier kan komma att behöva agera som visselblåsare då de ansvarar för 

myndigheters och företags information och därmed bevis för olagligt eller oetiskt 

handlande.73  

Det finns sålunda en konflikt över huruvida arkivarier bör förhålla sig kritisk/etiskt eller 

opartiska. I diskussionen nämns ofta den etiska kod som 1996 togs fram av International 

Council on Archives (ICA) och som lägger stor vikt vid opartiskhet och neutralitet. I den 

svenska översättningen finner man formuleringar som: ”Arkivariernas objektivitet och 

opartiskhet är måttet på deras yrkeskunnighet”74 och ”Arkivarier måste avstå från aktiviteter 

som kan vara till förfång för deras yrkesmässiga integritet, objektivitet och opartiskhet.”75 

Huruvida svenska arkivarier idag känner till denna kod är oklart. I Wennströms 

 
69 Ibid., s. 14. 
70 Verne Harris. ”Jacques Derrida meets Nelson Mandela: archival ethics at the endgame”. Archival Science. Vol. 
11 (2011) s. 115. 
71 Ibid., s. 121. 
72 Gilliland. 
73 Cox, s. 144. 
74 Björn Lindh. ”Ny internationell etikkod för arkivarier”. Arkiv, samhälle och forskning. 1998:1, s. 58. 
75 Ibid., s. 59. 
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kandidatuppsats undvek eller svarade majoriteten av arkivarierna nekande på frågan om de 

utgick ifrån en etisk norm.76 Ett fåtal refererade till ICA:s etikkod medan de flesta framhöll 

respekten för källan, yrkeskunnandet, det demokratiska uppdraget och lagstiftning som de 

främsta etiska normerna för sin yrkesutövning.77  

Frågan rörande vilka värderingar som arkivarieyrket i Sverige grundas på är således 

outforskad även om Wennströms studie ger vissa antydningar. Jag kommer därför fördjupa 

mig i denna aspekt med särskilt fokus på just frågan om hur professionen ser på sin egen och 

arkivens neutralitet och objektivitet. Denna aspekt kommer kombineras med de två 

idealtyperna av professionalism som jag beskrivit i det förra avsnittet. Jag menar att det är 

intressant att undersöka huruvida idealet om objektivitet inkorporeras i ett större idésystem 

rörande yrkesidentitet. Som flera arkivteoretiker pekat ut finns det en stark tradition av att 

framhålla yrkets neutralitet, vilket gör det relevant att också undersöka denna aspekt av det 

svenska arkivarieyrket i syfte att förstå hur man legitimerar sin egen roll.  

 
76 Wennström, s. 16. 
77 Ibid., s. 31. 
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2. Bakgrund 

Historisk bakgrund 

Jag vill inleda med en kort bakgrund om arkivarieyrkets moderna utveckling i västvärlden. 

Den arkivvetenskap som lever kvar än idag började ta form i mitten av 1800-talet med 

utvecklingen av proveniensprincipen och egna skolor för arkivarier.78 Under 1900-talet 

började arkiven ses som en institution för medborgarna med ökat tillträde för allmänheten och 

forskningen.79 Arkivarien sågs som en väktare, som förvaltade arkivet men skulle lämna det 

orört för att behålla dess naturliga ordning, idéer som enligt Cook lever kvar än idag i 

arkivariernas uppdrag av att utforma metoder för att behålla handlingarnas autenticitet och 

bevisvärde.80 Efter 1930-talet utvecklades arkivvetenskapen främst i USA till följd av 

uppkomsten av enorma mängder pappersdokument som också skapade nya yrken som records 

managers.81 Under 1900-talet utvecklades ett användarcentrerat synsätt där arkiveringen 

skulle ske med historikers och andras intressen i åtanke – ett synsätt som i slutet av seklet 

övergick till att se arkivens roll utifrån ett samhällsintresse.82 Ur ett svenskt perspektiv 

framgår denna förändring - från ett användarcentrerat (forskningsinriktat) perspektiv mot ett 

samhällsnyttigt - om man läser Nils Nilsons arkivhandböcker från 1970-talet och hur han 

beskriver ”arkivtjänstens målsättning” för hans samtid:   

Den sammanhänger med det förhållandet, att verksamheten, under bibehållande av sina uppgifter 

på det vetenskapliga området, återknutit till en äldre tids betoning av arkivens praktiska 

betydelse för administration och samhälle. Intresset inriktas följaktligen både på de nya arkiven, 

som fyller en funktion i samhällsnyttans tjänst, och på de äldre, som huvudsakligen är av 

betydelse för forskningen.83 

Arkiven blev sålunda mer inriktade mot ”samhällsnyttan” och den administrativa 

förvaltningen även om man också behöll inriktningen mot historisk forskning. Den tekniska 

utvecklingen som realiserades under 1990-talet återuppväckte intresset för handlingarnas 

 
78 Michel Duchein. ”The History of European Archives and the Development of the Archival Profession in 
Europe”. American Archivist. vol. 55 (1992), s. 20. 
79 Ibid., s. 22. 
80 Cook, 1997, s. 25. 
81 Ibid., s. 27 
82 Ibid., s. 32. 
83 Nils Nilsson. Arkivkunskap. Lund: Studentlitteratur, 1973, s. 10. 
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egenskaper - deras funktion som bevis för arkivbildarens aktiviteter – där nyckelpersoner 

inom det australienska arkivväsendet stod för teoriutvecklingen.84 Vidare ökade intresset för 

arkiven som en källa för allmänhetens behov av historiskt och kulturellt identitetsskapande 

samtidigt som arkivens administrativa funktion och som ett medel för insyn nedtonades.85 

Arkivarierna fick också en mer proaktiv roll till följd av att digital informationshantering 

kräver ingripande i ett tidigare skede.86  

Arkiv, samhälle och forskning 1952-2002 

Samfundet bildades 1952 med ändamålet att upprätthålla intresset för arkiv i offentlig och 

privat sektor, arbeta för arkivvårdens utveckling samt att ”sprida kännedom om dess uppgifter 

och villkor.”87 Tanken var att samla representanter inom privata, ideella och offentliga arkiv 

och bedriva forskning inom ekonomisk historia, socialhistoria och kulturhistoria. En viktig 

fråga redan vid starten var det växande berget av pappershandlingar och gallringfrågan.88 

Lönnroth menar att även om många diskussioner kan ses som ”eviga” har tidningen speglat 

tidens centrala frågor inom arkivväsendet där införandet av ADB-tekniken i slutet av 1960-

talet och intresset för arkivvetenskap under 1990-talets kan ses som större brytpunkter.89  

1950-talet hade en tydlig inriktning mot enskilda arkiv, både näringslivets och folkrörelsernas 

arkiv, vilket till viss del var Åke Kromnows förtjänst som menade att offentliga arkiv kunde 

lära sig av näringslivets kontorsteknik.90 Intresset för enskilda arkiv fortgick in på 1960-talet 

men utvidgades till lokalhistoriska och kommunala arkiv. Gallringsfrågan fortsatte vara stor 

samtidigt som intresset för utländska arkiv och tidskrifter ökade vilket väckte frågan om 

arkivväsendet skulle knytas till utbildningsdepartementet eller kulturinstitutioner samt 

huruvida det fanns ett behov av utbildning för arkivarier.91 1970-talet innebar att intresset för 

historisk forskning ersattes med ökade krav på ett eget vetenskapligt fält och ett närmande av 

 
84 Cook, 1997, s. 39. 
85 Ibid., s. 44. 
86 Ibid., s. 46. 
87 Louise Lönnroth. ”Arkiv, samhälle och forskning 1952-2002”. Arkiv, samhälle och forskning. 2002:2, s. 23. 
88 Ibid. 
89 Ibid., s. 24. 
90 Ibid., s. 25. 
91 Ibid., s. 26, 29. 
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andra yrkesgrupper som informationsspecialister. Det fanns också en skepsis och oro 

gentemot ADB-tekniken vilket väckte frågan om IT-utbildning för arkivarier.92  

1980-talet innebar en stor omställning när den digitala teknikens betydelse för framtida 

administration blev uppenbar, vilket väckte diskussioner om långtidsbevaring, handlingarnas 

autenticitet samt tillgängliggörande och hur man skulle nå ut med arkiven till allmänheten.93 

Denna utveckling fortsatte in på 1990-talet med ökat intresse för IT-revolutionen och en ny 

arkivlag. Östblockets upplösning och Sveriges inträde i EU ökade omvärldsbevakningen och 

ledde till en inhemsk debatt om arkivverksamhetens mål, mening och metoder. Detta innebar 

en återuppväckelse för arkivteori, däribland proveniensprincipen som en lösning för att bevara 

arkivens integritet i det växande informationssamhället.94 Vidare väckte nya sekretessregler 

och ett ökat krav på integritetsskydd debatter om offentlighetsprincipen. Diskussionerna 

huruvida arkivvetenskapen borde frigöra sig från den historiska forskningen och bli ett 

avgränsat vetenskapligt fält intensifierades.95 Lönnroth menar att 2000-talet inleddes med ett 

ökat intresse av att definiera professionen och dess kompetenser samt arkivvetenskapens 

utformning och inriktning vilket medförde ett intresse för att studera det egna ämnet 

idéhistoriskt.96 Lönnroths artikel visar hur flera av de teman som tas upp i artiklarna i min 

undersökning utvecklats sedan ASF:s start 1952 så som IT-revolutionen, den historiska 

forskningen, arkivvetenskapens inriktning, gallringsregler samt professionens status.  

 

  

 
92 Ibid., s. 31-32. 
93 Ibid., s. 34. 
94 Ibid., s. 40-41. 
95 Ibid., s. 44. 
96 Ibid., s. 49. 
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3. Arkiven och arkivarieprofessionen 

Sett utifrån min undersökning är det intressant att Lönnroth menar att frågan om 

yrkesutövning och utbildning blev mer aktuellt i början av det nya milleniet vilket också är 

märkbart i ASF och Tema Arkiv i början av min undersökningsperiod. Diskussionerna rör 

främst hur man ska möta nya krav på (IT)kompetens och hur dessa frågor ska lösas genom 

den arkivvetenskapliga utbildningen. Samtidigt är det få som vid undersökningens början 

riktar kritik mot tekniken utan snarare rör sig diskussionerna om hur man ska lösa problemen 

som det medför för professionen. En tydlig skillnad mellan ASF och Tema Arkiv är 

inriktningarna på tidskrifterna. Medan ASF innehåller fler vetenskapliga, teoretiska och 

historiska artiklar, har Tema Arkiv ett mer verksamhetsnära perspektiv där man diskuterar 

implementeringar av nya lagar och arkiveringsmetoder med kortare historiska artiklar. På så 

sätt är ASF mer stabil i de teman som tas upp i artiklarna medan Tema Arkiv är mer 

föränderlig och följer dagsaktuella frågor. Vidare är närvaron av näringslivsarkivfrågor i 

Tema Arkiv mer påtaglig där det i början av undersökningsperioden tycks finnas en konflikt 

mellan arkivarier inom näringslivet och offentliga arkiv, bland annat rörande 

näringslivsarkivens finansiering. Vid undersökningstidens slut har en förändring ägt rum där 

arkivfrågor för näringslivet samt dess representanter har fått en given plats i tidskriften. 

I detta kapitel kommer jag redogöra för mitt empiriska material som sedan kommer analyseras 

utifrån min teori i kapitel 4. Kapitlet är indelat i två delar. I den första delen redogörs för hur 

man ser på arkivens funktion och roll för kulturarvet och förvaltning. I den andra delen 

behandlas de artiklar som rör arkivariens roll i en förändrad värld.  
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Arkivens roll 

Sanningens väktare 

Terry Cook menar att man under 1990-talet fick ett nytt intresse av olika arkivteorier, 

däribland proveniensprincipen, till följd av det kaos i dokumenthanteringen som övergången 

till digital informationshantering medförde. Lönnroth visar att denna diskussion även uppstod 

i ASF under 1990-talet vilket också framgår i artiklarna från min undersökning.  

Anders Åkerfelt tar proveniensprincipen i försvar och menar att man inte bör tillåta att 

arkivvetenskapen styrs av ”i tiden populära teoribildningar” eftersom detta riskerar 

”övergrepp på arkivteorins innersta väsen.”97 Proveniensprincipen är enligt honom en 

förutsättning för att forskare ska kunna bibehålla ”reliabilitet och validitet” och menar att om 

arkivvetenskapen ”låter sig förföras av i tiden starka teoretiska paradigm” riskerar arkiven 

som källa för forskning att gå förlorad.98 Ett avsteg från principen riskerar vidare att leda till 

”tvingande, verklighetsavvikande omskrivningar av verksamhetens motiv och/eller en ständig 

tendens till upplösning och sönderfall” vilket skulle störa ”[v]etenskapens drivkraft att förstå 

och förklara.”99 Flera artikelförfattare diskuterar olika redovisningsmodeller och 

arkiveringsmetoder utifrån hur man bäst bevarar systematik och handlingarnas autenticitet. 

Ida Edlund menar till exempel att verksamhetsbaserad arkivredovisning bör bygga på en 

logisk struktur där metadata är nödvändigt eftersom handlingar utan kontext blir ”historielösa 

och tappar därmed sin betydelse för företaget 100 Cook menar att objektivitetsidealen också 

framgår när arkivarier beskriver samtida arkiveringsprocesser där ord som ”logik”, 

”autenticitet” och ”bevis” stärker bilden av arkivering som neutralt. Så även om man talar om 

historiska kontext ur ett nutidsperspektiv, tenderar dessa att bygga på ideal om objektivitet. 

Flera artikelförfattare framhäver arkivens roll i att undervisa om källkritik där bland annat 

Lars Lundqvist menar att detta uppdrag blir särskilt viktigt ”[i] en tid där nihilismen är den 

rådande ideologin och sanningsbegreppet inte bara relativiseras, utan även ifrågasätts mer 

 
97 Anders Åkerfelt. ”Handlingarnas handlingsrationalitet”. Arkiv, samhälle och forskning. 2009:2, s. 40. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ida Edlund. ”Dokumenthantering i teori och praktik”. Arkiv, samhälle och forskning. 2008:1, s. 30. 
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allmänt.”101 Tom Sahlén utgår ifrån samma kunskapsideal när han presenterar ett projekt som 

syftar till att digitalisera Sundsvalls historia och tillgängliggöra det för allmänheten, där 

ABM-utbildningen medfört en förbättring av kulturarvsförvaltningen eftersom man bygger 

professionaliseringen på positivistiska vetenskapsideal: 

Kulturarvsinstitutionernas professionalisering och specialisering och deras gradvisa övergång till 

såvitt möjligt rationella och vetenskapligt användbara verktyg för beskrivning och klassificering 

har underlättat det empiriska upptecknandet, forskningen och de jämförande studierna inom 

ramen för ett positivistiskt paradigm.102  

Projektet har använt arkiven för att förmedla ”ett autentiskt historiskt skeende” där ABM-

satsningar bidrar med att komma ”närmare de en gång existerande miljöer och inträffade 

händelser som vi vill skildra.”103 Han representerar sålunda ett positivistiskt perspektiv på 

kunskapsproduktion där tekniken blir ett sätt att tillgängliggöra och presentera källinformation 

på nya sätt och med hans ord skapa ett: ”[…] elektroniskt, historiskt rum, en slags 

offentlighet, en självklar och växande replipunkt för alla som har anknytning till platsen eller 

till något av de ämnen som platsen rymmer. Nätverket är den naturliga miljön för denna 

’plats.’”104 Därmed blir det historiska rummet virtuellt samtidigt som traditionella 

kunskapsideal kvarstår. Platsen, det fysiska rummet, är sålunda förändrat och får en ny form 

med nya möjligheter samtidigt som ”tiden” och våra möjligheter att återskapa historiska 

kontexter på ett autentiskt sätt utgår ifrån en modern förståelse. Karin Åström IKO är något 

mer försiktig rörande teknikens möjligheter och menar att digitalisering blir meningslös om 

brukarna inte vet hur de ska kunna tillgodogöra sig informationen som finns i arkiven även 

om ”[d]en moderna tekniken erbjuder hittills oanade hjälpmedel.”105 Hon framhäver att 

digitalisering måste ses som ett medel och inte ett mål i sig; när politiker och andra finansiärer 

bestämmer vad som ska digitaliseras finns risken att innehållet styrs utifrån deras intressen 

och inte brukarnas.106
 

 
101 Lars Lundqvist. ”Myterna i skolböckerna”. Arkiv. 2015:4, s. 6. 
102 Tom Sahlén. ”Vårt dokumentära kulturarv”. Arkiv, samhälle och forskning. 2007:1, s. 25. 
103 Ibid., s. 26. 
104 Ibid., s. 27. 
105 Karin Åström IKO. ”I allmänhetens tjänst? Arkivverket, tillgängliggörandet och brukarna”. Arkiv, samhälle 
och forskning. 2003:1, s. 18. 
106 Ibid. 



27 
 

Bilden av arkivhandlingar som en objektiv spegling av verkligheten framträder också i de 

artiklar där arkiven får legitimitet genom att utgöra en grund för det kollektiva minnet. Ylva 

Waldemarssons pekar på arkivens dubbla roll i att å ena sidan legitimera politisk makt å andra 

sidan utgöra allmänhetens kollektiva minne: ”[h]istorien spelar också en viktig roll i 

skapandet av ett kollektivt minne och i den process där detta minne görs till grund för en 

kollektiv identitet.”107 Idén om den kollektiva identiteten och vilka den inbegriper 

problematiseras sällan i artiklarna utan tas snarare för givet. Medan arkiven och historien som 

legitimitet åt politisk makt ses som problematisk, har arkiven som grund för en kollektiv 

identitet nästan alltid en positiv laddning. Till exempel ger Kerstin Lundman arkiven som 

minnesplatser en demokratisk funktion där arkiven ger en ”sanningsenlig bild av historiska 

skeenden” och är ”av grundläggande betydelse för hur våra samhällen kan utvecklas” 

eftersom samhället inte kan ”existera om vi drabbas av den kollektiva minnesförlusten”.108 

Tove Engvall beskriver mer detaljerat hur det kollektiva minnet kan förstås ur ett psykologiskt 

perspektiv där det kollektiva minnet i slutändan kan härledas till varje individs personliga 

minne. Arkiven som förvaring av kollektiva minnen utgör en plats där ”[h]istoriker söker efter 

bevis för att objektivt kunna klarlägga historiska skeenden” och där arkiven ”fungerar som 

autentiska bevis (arkivminne).”109 Arkiven som minnesplatser har sålunda en 

objektiv/autentisk essens och det är först när arkiven ”används och tolkas” som de får en 

subjektiv karaktär och utgör minnen på ”personlig och kollektiv nivå.”110 Det kollektiva 

minnesskapandet har målet att skapa en ”mer effektiv och tillgänglig förvaltning, vilket är 

grunden i en medborgarcentrerad förvaltningsmodell” som i slutändan gynnar ”ett konkret 

demokratiarbete i en samhällspolitisk kontext.”111  

Det kollektiva minnet problematiseras främst i de artiklar som behandlar minoriteter och 

andra marginaliserade grupper som man menar osynliggjorts i historieskrivandet. Det är med 

andra ord i de artiklar som syftar till att lyfta just dessa frågor som idén om ett givet 

 
107 Ylva Waldemarsson. ”Politiska makthavare som historisk källa”. Arkiv, samhälle och forskning. 2007:2, s. 12. 
108 Kerstin Lundman. ”FN-organet UNESCOS världsminnesprogram”. Arkiv. 2014:3, s. 9. 
109 Tove Engvall. ”Vårt kollektiva minne i modern förvaltning”. Arkiv, samhälle och forskning. 2012:1-2, s. 7. 
110 Ibid. 
111 Ibid., s. 18. 
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avgränsbart kollektiv utmanas. Mikael Pedersen uppmärksammar arkivens roll i etniska 

konflikter där det kollektiva minnet hotas. Han menar att arkiven inte längre enbart har en 

funktion för att människor ska få inblick i beslutsfattande utan ”även för att finna uttryck 

genom vilka ett samhälles värderingar och sammanhang förmedlats”.112 Han menar att 

förmedlingen av kulturarvet är en viktigare funktion för arkiven än administration av 

allmänna handlingar och skriver: 

Genom kulturarvet ges människor således möjlighet att tillägna sig perspektiv som kan ge 

vidgade kunskaper och insikter om människor, kulturer och miljöer. Kulturarvet kan även 

betraktas som människans kollektiva minne, och frågan huruvida framtida samhällen ska komma 

att präglas av identitetslöshet, eller om de ska kunna formas med stöd av de uttryck och värden 

som förmedlas genom kulturarven, kan därför knytas samman med kulturarvens tillgänglighet 

och människors möjligheter att tillägna sig dem. För ett samhälle utan minne, utan kunskap om 

sitt förflutna och sitt historiska sammanhang, ökar risken att man ska komma att agera utan 

kontakt med sina egentliga rötter.113   

Arkivens roll är sålunda att ge människor identitet och en grund för handlande utifrån 

kulturella värden och därför är det också viktigt att arkiven blir bättre på att ge en allsidig 

representation av grupper i samhället. Resonemanget bygger på iden om att samhällen består 

av enhetliga kulturer med tillhörande värden. Samtidigt menar han att arkiven måste skyddas 

från att ”ett särintresse tar kontroll över det kollektiva minnet” eftersom det ”finns en 

uppenbar risk att en sådan grupp kan komma att utnyttja sin position för att avgöra vad som 

ska minnas respektive vad som ska glömmas”.114 Därför måste man tala om ”världens 

samlade kulturarv” där ökad globalisering och internationalisering kan leda till en global 

attitydförändring.115 Samtidigt som han förespråkar ett globalt kulturarv och misstänkliggör 

”särintressen” gör han ett undantag för arkivens roll i tillblivelsen av nya nationalstater där 

nationella arkivinstitutioner spelar en viktig roll för ”den nationella identiteten, och stoltheten 

kring denna”.116 Pedersens resonemang speglar till viss del hur det kollektiva minnet å ena 

sidan ses som en positiv kraft för samarbete och gemenskap, å andra sidan måste skyddas från 

skadligt användande. Kulturarvets dubbla roll tas för given men utgör sällan en källa för 

 
112 Mikael Pedersen. ”Kulturarv i fara: hotbilden mot arkiv under etniska konflikter”. Arkiv, samhälle och 
forskning. 2009:1, s. 29. 
113 Ibid., s. 31. 
114 Ibid. 
115 Ibid., s. 43. 
116 Ibid., s. 32. 
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uppmaning till politiskt engagemang. Pedersen går till exempel inte in på när en kulturell 

grupp blir ett särintresse. 

Medan det kollektiva minnet och kulturarvet bygger på idén om arkivhandlingarna som 

objektiv fakta som arkivarierna bör skydda från ideologiskt missbruk, problematiseras 

arkivariens roll i skapandet av arkiven främst i de artiklar som behandlar hur olika 

marginaliserade grupper utestängts från historieskrivningen. Lars Lundqvist menar att 

intresset för minoritetsarkiv är ett resultat av minoriteters behov av att forma sin egen historia 

och inte definieras utifrån ”storsamhällets” beskrivningar. Arkiven har i sig inte har någon 

agens i diskriminering eftersom de ”inte har haft någon uppgift att skilja på vare sig etnicitet, 

kön, eller andra faktorer” till skillnad från arkivarien som ”i sitt strukturerande av 

sökingångar” kan ”välja att lyfta fram en sådan sak eller inte.”117 Detta faktum skapar på så 

sätt ”en etisk komponent för professionen” som han menar bör diskuteras mer utförligt.118  

Staffan Smedberg menar också att arkiven är neutrala och endast en biprodukt av den 

offentliga sektorns arkiveringsbehov; därför är det en fråga om hur arkivorganisationen är 

utformad och hur arkivarieprofessionen hanterar frågan.119 I en annan artikel föreslår 

Smedberg parallella provenienser som en potentiell lösning på problemet.120 I fråga om 

minoriteters förhållande till det kollektiva minnet, erkänns sålunda arkivariens agens och 

arkiven som skapade i en historisk kontext. Lars Rumar uppmärksammar en rad källkritiska 

problem han stött på i sina efterforskningar om samer även om han ”företräder en mer positiv 

syn på den statliga förvaltningens agerande än man oftast möter i diskussionerna om samernas 

historia.”121 Han pekar på problemen med proveniensprincipen när man vill finna kunskap om 

samer men konstaterar att man är så illa tvungen att utgå ifrån den förvaltningsstruktur som 

finns tillgänglig.122 Så även om han erkänner en konflikt föreslår han inga lösningar. 

 
117 Lars Lundqvist. ”Minoriteternas arkiv”. Arkiv, samhälle och forskning. 2010:2, s. 5. 
118 Ibid. 
119 Staffan Smedberg. ”Arkiv och minoriteter”. Arkiv, samhälle och forskning. 2010:2, s. 45. 
120 Staffan Smedberg, ”Parallella provenienser”, Arkiv, samhälle och forskning, 2009:1. 
121 Lars Rumar. ”Samernas sedvanemarker i arkivens spegel”. Arkiv, samhälle och forskning. 2007:1, s. 8. 
122 Ibid., s. 15. 
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Cook menar att även om arkivarier varit dåliga på att ta till sig en postmodern kritik av 

”sanning” och ”vetenskap”, har de dock uppgått i en postmodern tradition av att synliggöra 

marginaliserade grupper där arkiven ses som en källa för återupprättelse. Utöver minoriteter 

är genus-, mångfald- och queerperspektiv vanliga i denna tradition. Flera nummer av ASF och 

Tema Arkiv har genus eller queer som tema. Silke Neunsinger uppmärksammar till exempel 

att arkivarier måste bli bättra på att redovisa hur arkiven är förtecknade för att inte berättelser 

om framstående kvinnor ska försvinna.123 Louise Lönnroth lyfter i ASF vikten av genus- och 

mångfaldsperspektiv och menar att det är viktigt att kulturarvsinstitutioner uppmärksammar 

de maktrelationer som styrt synliggörande i historieskrivandet.124 En sådan medvetenhet 

förbättrar arkivvetenskapen och bör integreras i utbildningen för att ”främja ett internationellt 

utbyte”, ”ompröva våra metoder” och ”vidga våra perspektiv för att bättre kunna spegla olika 

kulturer”.125  

Artiklarna som nämnts i detta avsnitt bygger på en tanke om arkiven som speglingar av en 

objektiv verklighet. Arkiven får legitimitet genom att vara en källa för vetenskaplig sanning 

och identitetsbyggande. Att framhäva arkivens sociokulturella värde menar Cook blev 

vanligare under 1990-talet och tycks vara ett perspektiv som består än idag. Det är på så sätt 

inte i samhällsnyttans tjänst utan snarare utifrån enskilda individers och gruppers behov som 

arkiven fyller en funktion. Arkivarierna har främst i uppgift att förmedla arkivens innehåll 

utifrån användarnas behov där arkivariens möjligheter att forma arkiven främst består i att 

hitta kreativa sökingångar.  

 

Arkiven som en ekonomisk resurs 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för de perspektiv där arkiven tillskrivs värde utifrån 

ekonomisk nytta. Arkivens ekonomiska värde genomsyrar argumentationen i majoriteten av 

artiklarna men jag kommer främst redogöra för de artiklar där detta perspektiv står i fokus och 

 
123 Silke Neunsinger. ”En värld av kvinnor”. Arkiv. 2017:3, s. 13. 
124 Louise Lönnroth. ”Genus- och mångfaldsperspektiv i arkivverksamhet”. Arkiv, samhälle och forskning. 
2005:1, s. 64. 
125 Ibid., s. 65. 
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är framträdande. Vidare kan det vara på plats att påpeka att Tema Arkiv har en tydligare 

inriktning mot arkivfrågor kopplade till näringslivet vilket antagligen är ett resultat av att 

författarna oftare är sprungna ur denna kontext samt att man har ett mer verksamhetsnära 

perspektiv. Vidare tycks många representanter från näringslivets arkivvärld argumentera för 

deras existensberättigande gentemot statligt finansierade arkiv vilket antyder en konflikt 

mellan privata och offentliga arkiv som inte är lika framträdande i ASF. Ett exempel på detta 

är Ove Halén som framhåller att näringslivsarkiven bör ses som viktiga eftersom 

industriföretagen byggt upp den svenska välfärden samt datoriseringen och de innovationer 

som kommit att skapa informationssamhället. Eftersom näringslivet drivit på den ekonomiska 

utvecklingen är deras arkiv en del av kulturarvet.126  

I en intervju säger Rolf Källman att han ser kulturarvet som något som ska ”bidra till tillväxt, 

utveckling och människors livskvalitet och vardag” och som förstärks genom ”kreativa och 

kulturella näringar som skapar bra användningar för människor.”127 Per Lundin försvarar de 

enskilda arkiven som han menar är viktiga för demokratin och offentligheten genom sin plats 

i civilsamhället. För att alla ska få ta del av arkiven måste man se individen som viktig i 

samhället och upparbeta engagemang och delaktighet hos allmänheten.128 Per-Ola Karlsson, 

som i flera artiklar försvarar näringslivsarkivens existens, menar att fientligheten från övriga 

arkivvärlden beror på formerna för finansiering. Eftersom privata arkiv är beroende av att 

deponenten betalar är en god kundrelation viktig. Dessa arkiv måste erbjuda tjänster till 

kunden där man stärker det professionella intrycket genom att ta bra betalt istället för att 

”uppträda som om vi arbetar ideellt eller är en statlig institution.”129 Ökad konkurrens mellan 

arkiven är dock positivt då ”[a]rkiven tvingas vässa sina argument inför politikerna” och får 

en arena ”där de kan argumentera och slåss om kakan på samma villkor som andra 

kulturinstitutioner.”130 

 
126 Ove Halén. ”Löjrom och champagne när Företagsminnen celebrerade”. Tema Arkiv. 2005:1, s. 15. 
127 Jim Löfgren. ”En tätnande väv – digitalisering av kulturarvet”. Arkiv. 2013:1, s. 6. 
128 Per Lundin. ”Länsarkiven och den nya Arkivutredningen”. Arkiv, 2017:4, s. 6. 
129 Karin Jansson. ”Finansiering av arkiv”. Arkiv, 2012:1. s. 6. 
130 Ibid., s. 7. 
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Även om konflikten mellan statligt och privat finansierade arkiv är mest framträdande i Tema 

Arkiv, argumenterar arkivarier både inom offentlig och privat sektor för behovet av att påvisa 

arkivens ekonomiska värde. David Tibblin skriver till exempel att arkiv genererar två sorters 

värden: ”Ett värde på marknaden, det pris någon är beredd att betala för informationen, och ett 

samhällsekonomiskt värde, den nytta arkivet kan ge samhällets organisationer och 

medborgare.”131 Riksarkivarien Björn Jordell skriver om arkivens funktion i e-förvaltningen 

och menar att utveckling inom detta område är ”en välsignelse för oss som arbetar med 

arkivverksamhet” då bevarandet inte bara görs för att följa lagstiftningen eller säkerställa 

forskningens behov utan: ”Informationen betraktas allt mer av förvaltningen som en 

nödvändig och värdefull resurs. En viktig råvara för vidare förvaltningsutveckling och resultat 

av investeringar som måste bevakas och värdesäkras.”132 I en intervju berättar Jordell vidare 

om vikten av att stärka Riksarkivets ”varumärke” för att stärka sin roll i den framväxande e-

förvaltningen.133 Han menar att verksamheten måste se sig som framgångsrikt och se 

informationen som en resurs som kan driva på ekonomisk tillväxt: ”vår information kan 

förädlas till tjänster på en marknad.”134 Att anpassa sig efter användarna handlar vidare om att 

”vilja vara en resurs.”135  

Evetts menar att NPM och organisationsprofessionalismen bygger på ett språkbruk och en 

logik hämtad från den privata sektorn. Att tala om arkiven som styrd av tillgång och 

efterfrågan och kundnöjdhet samt arkivinformationen som en resurs på en marknad kan 

därmed sägas ingå i denna form av professionalism. I denna diskurs förespråkas även 

standardisering som ett medel för kontroll. Flera artikelförfattare framhåller automatisering 

och standardisering som nyttigt, till exempel menar Roger Löfgren att tekniska standarder ger 

”ökad effektivitet, besparingar och, vad gäller myndigheter, ökad tillgänglighet och insyn för 

medborgarna.”136 Anki Steen skriver också om standardiseringens ekonomiska nytta där 

”[i]nformation och dokumentation är en värdefull resurs och en viktig tillgång för vilken 

 
131 David Tibblin. ”Oklart öde för Saabs arkiv”. Arkiv. 2012:2, s. 8. 
132 Björn Jordell. ”Arkiven och e-förvaltningen”. Arkiv. 2016:1, s. 34. 
133 Anders Gidlöf. ”Många utmaningar för nya riksarkivarien”. Tema Arkiv. 2010:3, s. 4. 
134 Ibid., s. 7. 
135 Ibid., s. 6. 
136 Roger Löfgren. ”Omtalade internationella standarder och projekt”. Tema Arkiv. 2004:4, s. 4. 
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organisation som helst.”137 En bra informationshantering gör enligt henne att ”man kan vara 

effektiv och ger ett tillförlitligt och proffsigt intryck” samt ”främjar effektivitet, kvalitet och 

kundnytta i organisationen.”138 Hon menar vidare att det därför är viktigt med 

ansvarsfördelning där standarder kan användas för att placera arkivarier ”på rätt plats i 

organisationen” men att det också är ”viktigt att ledningen känner ett ansvar och att detta finns 

fastställt i styrdokument.”139 Katarina Ekelöf, Elisabeth Klett, Susanna Tabell och Torbjörn 

Cederholm  menar att standarder blir viktiga för näringslivet som inte styrs av lagar:  

Information är en resurs. Kommunikation och förmåga att visa trovärdighet i sak, liksom 

kunskap om organisationen, är bärande komponenter för framgång. Att använda standarder är ett 

sätt att underlätta för den organisation som vill uppnå ändamålsenlighet och effektivitet i sin 

informationsförsörjning.140 

Lars-Erik Hansen skriver om införandet av OAIS-modellen i den svenska förvaltningen och 

menar att automatisering kan ses som nödvändigt för lönsamhet i myndigheter och 

näringslivet. Internet som det senaste ”i raden av rationaliseringar” gör att ”[d]en moderna 

människan kommer att sköta sitt arbete och sina affärer från sin dator” vilket är ”dramatisk ur 

arkivsynpunkt” men kan lösas genom OAIS-modellen.141 Flera artikelförfattare i ASF 

diskuterar modellen och vad kanske främst är intressant för min undersökning är det 

språkbruk som modellen bygger på. Hansen redogör för modellens begreppsapparat som 

innehåller rollerna ”producent” och ”konsument” och en ”managementfunktion” som ansvarar 

för övergripande policies.142 Denna funktion står ”högre i beslutshierarkin” i skötseln av 

administration och förvaltning och ansvarar för uppföljning av beslutade policies.143 Hansen 

menar att modellen ger arkivmyndigheter möjligheter att lättare beskriva roller, befogenheter 

och ansvarsuppdelning inom det egna digitala långtidsarkivet.144 OAIS-modellen utgör ett 

 
137 Anki Steen. ”Standardisering av dokumenthantering”. Arkiv, samhälle och forskning. 2006:2, s. 52. 
138 Ibid., s. 52-53. 
139 Ibid., s. 54. 
140 Katarina Ekelöf, Elisabeth Klett, Susanna Tabell & Torbjörn Cederholm. ”Samverkan för hållbar information”. 
Arkiv. 2011:3, s. 22. 
141 Lars-Erik Hansen. ”Digitala arkiv kräver en enhetlig dokumenthanteringsprocess (OAIS)”. Arkiv, samhälle och 
forskning. 2003:1, s. 38. 
142 Ibid., s. 39. 
143 Ibid., s. 41. 
144 Ibid., s. 42. 
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exempel på hur ett ekonomiskt språkbruk också kan vara inbyggt i den teknik som den 

digitala informationsförvaltningen är uppbyggd kring. 

Medan arkivens ekonomiska värde främst framhålls i de texter som behandlar arkiven i 

administration framträder även perspektivet i texter om arkiven och kulturarvet. Leif Gidlöf 

menar att kulturarvet måste ges en ”självständig betydelse” så att det inte används för 

politiska syften eller ”reduceras till en kuliss eller förevändning för i grunden andra syften.”145 

Med andra ord måste kulturarvet skyddas från politiskt inflytande: ”[v]ad som ligger i 

vågskålen är kulturarvets självständiga värde och därmed dess relevans oberoende av den för 

dagen gällande agendan. Ordet objektiv är i den meningen knappast föråldrat.”146 Han menar 

att ”obunden kunskapsbildning” inte motsätter sig att man relaterar historisk forskning till: 

”begreppet historiedidaktik i dess produktutvecklande mening. Men de aktiva insatser som 

görs skall i första hand öka potentialen och stimulera efterfrågan […].”147 Riskerna med en 

politisering av kulturarvsfrågan är att gränsen mellan ”förståelseinformation och 

åsiktsförmedling” upphör.148  

Gidlöfs försvar av kulturarvet knyter an till Lars Ilshammars påstående att det offentliga och 

den formella politiken alltmer kommit att misstänkliggöras och man istället eftersträvar fler 

fredade zoner. För Gidlöf och andra ingår inte den ekonomiska rationaliteten hämtad från 

näringslivet i ”det politiska”, inte heller ser han diskursen om arkiven som en ekonomisk 

resurs som ideologisk. Hans resonemang bygger istället på uppfattningen att kulturarvet inte 

bör styras av politiska mål utan snarare en naturlig balans där tillgången styrs av 

kundernas/medborgarnas efterfrågan. Uppfattningen att arkiven måste legitimera sin existens 

genom att anpassa sig efter kundernas/användarnas/medborgarnas behov är ett genomgående 

perspektiv i flera artiklar där intresset för arkivpedagogik ökar under undersökningsperiodens 

gång. Denna syn sammankopplas också med en teknikoptimism som Anders Gidlöf är ett 

exempel på när han skriver att arkiven måste ägna sig åt ett ”visst mått av charmoffensiv” för 

att ”motivera sin existens för medborgaren eller andra uppdragsgivare” där bilddatabaser ”är 

 
145 Leif Gidlöf. ”Informationsfrihet eller historiedidaktik”. Arkiv, samhälle och forskning. 2005:1, s. 21. 
146 Ibid., s. 22. 
147 Ibid. 
148 Ibid. 
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till medborgarens glädje året runt” och ”24 timmar om dygnet”.149 Arkiven förväntas inte bara 

använda tekniken för att nå ut till allmänheten utan bör även som Fia Ewald påpekar motverka 

stereotypen av arkivarien som ”timid, inåtvänd och inriktad på papper.”150 Som jag visat i mitt 

teorikapitel ses kundorientering som en del av logiken inom NPM, där verksamheten ska 

utvärderas utifrån kundnöjdhet. Denna diskurs ingår ofta i artiklar där teknikens möjligheter 

lyfts fram. I en ledare framhåller Väinö Helgesson ABM-samarbetets fördelar då arkiven kan 

lära av museernas och bibliotekens höga besökssiffror och lyfter fram teknikens möjligheter 

för tillgängliggörande: ”Den digitala revolutionen är naturligtvis enbart av godo. Den kan 

skapa geografisk och social jämlikhet.”151  

Teknikoptimismen kombineras sålunda ofta med ideal om ekonomisk vinning och möjligheter 

att styra verksamheten utifrån kundernas behov och krav. Utifrån artiklarna i detta avsnitt 

framgår att arkiven hämtar legitimitet genom att utgöra en viktig ekonomisk resurs för 

organisationer. Detta perspektiv täcker inte bara verksamheters arkivinformation utan även 

kulturarvet som tillskrivs värdeökande egenskaper. Vidare bygger resonemangen på en 

begreppsapparat som traditionellt tillhört ekonomisk teoribildning men som här kombineras 

med en teknikoptimism, där arkiven bör skyddas från traditionell partipolitik och istället 

styras av ”naturliga” krafter som tillgång och efterfrågan. Som Giritli Nygren visar tenderer 

den nyliberala formen av styrning att kommersialisera offentlig förvaltning och omdefiniera 

aktörer och verksamheten utifrån marknasliberala begrepp. Detta perspektiv inkorporeras i 

diskursen om e-förvaltning där ett positivt bejakande av teknik blir ett sätt att stärka och 

legitimera verksamheten och yrkesutövningen. I detta avsnitt del har jag fokuserat på 

argument rörande arkivens roll, i nästa del kommer jag redogöra för de artiklar som mer 

uttryckligen behandlar arkivariens roll. 

  

 
149 Ander Gidlöf. ”Vimmerby satsar på ett digitalt bildarkiv”. Tema Arkiv. 2003:2, s. 5. 
150 Fia Ewald. ”En stilla revolution i arkivet”. Tema Arkiv. 2003:3, s. 6. 
151 Väinö Helgesson. ”Tillgänglighet och samverkan”. Tema Arkiv. 2007:1, s. 3. 
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Arkivariens professionella identitet 

I denna del kommer jag redogöra för de artiklar som mer uttryckligen behandlar arkivariens 

roll där jag delat in materialet i två delar. Den första delen behandlar artiklar som diskuterar 

arkivariernas kompetenser och yrkesroll. Den andra delen består av artiklar som diskuterar 

alternativa roller i ett föränderligt samhälle.  

Professionens kompetenser 

Utgångspunkten för nästan alla artiklar som behandlar arkivarieyrkets roll utgår ifrån att 

samhället genomgått stora förändringar som på olika sätt utmanat arkivariens traditionella 

roll. Lösningarna på hur man ska gå dessa utmaningar till mötes, vad som utmärker yrket och 

hur man ska höja dess status skiljer sig till viss del åt i de olika artiklarna. Berndt Fredriksson 

menar att tekniken suddat ut gränserna mot andra yrkesgrupper och menar att ett certifikat för 

arkivarier är en naturlig del i att utvecklas mot en profession. Ett certifikat kan definiera 

professionens gränser och särskilda kompetenser vilket kan leda till ”större förståelse och 

respekt för yrket inte bara från omvärldens sida” utan även öka professionens ”egen 

självförståelse och respekt.”152 Kompetensen bör bygga på en akademisk utbildning där man 

bedriver egen forskningsverksamhet inom ämnet arkivvetenskap. Utöver akademisk bildning 

behöver studenten verksamhetsförlagd praktik då stor del av yrkeskunskapen bygger på ”tyst 

kunskap” som är svår att formulera men som trots allt ”ingår i professionskulturen”:  

Det räcker med att konstatera att viktig kunskap inom vår profession endast kan överföras i den 

direkta kontakten mellan handledare och elev. Den särskilda kompetens som krävs för en viss 

profession är också tätt förbunden med och utgör en del av det kollektiv som professionen 

utgör.153  

Fredriksson betonar på så sätt att den akademiska bildningen måste kombineras med 

erfarenheter från yrkeskollektivet. Han skiljer sig sålunda från många andra då han 

förespråkar en flerårig yrkespraktik och inte enbart akademisk utbildning. Marie Thorn 

undersöker i en artikelserie hur arbetsgivare, yrkesutövare, studenter och högskolor ser på 

yrkets förändrade roll. Hon konstaterar att det råder en stor ovisshet rörande kompetenser och 

 
152 Berndt Fredriksson. ”Certifiering – en utveckling av arkivarieprofessionen: Rapport från Belgobargruppen”. 
Arkiv, samhälle och forskning, 2010:1, s. 71. 
153 Ibid., s. 74-75. 
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utbildningens roll för yrkesutövningens status och ställer därför frågan om det inte behövs 

gemensamma nationella krav på arkivarieyrket.154 Att likt Fredriksson och Thorn argumentera 

för att stärka det professionella kollektivet kan ses som perspektiv som ingår i 

yrkesprofessionalismen. De utmärker sig i detta då majoriteten av artikelförfattarna snarare 

fokuserar på hur redan yrkesverksamma arkivarier ska finna en plats i respektive organisation. 

Dessa perspektiv ligger mer i linje med organisationsprofessionalismen där yrkets status är 

beroende av den egna organisationens styrmekanismer snarare än standarder uppsatta inom ett 

autonomt yrkeskollektiv. Även om många menar att den akademiska utbildningen är viktig 

för att stärka professionens status, är det få som likt Fredriksson förespråkar certifikat eller en 

flerårig verksamhetsförlagd praktik.  

Mikael Dahlin ställer sig frågan huruvida arkivariernas kompetens är efterfrågad och lyfter 

likt Fredriksson problemen med att det inte finns en definierad yrkesprofil som bestämmer 

vad arkivarierollen faktiskt innebär.155 Eftersom informationshanteringen automatiseras 

samtidigt som gallring beslutas av statliga myndigheter och jurister är risken stor att 

arkivariens kompetens förbises och arbetsuppgifterna övertas av IT-specialister.156 Trots att 

arkivarier har breda kunskaper inom juridik, IT och verksamhetsutveckling hamnar deras 

kompetens i skymundan. Dahlin vill höja arkivariens status genom att förlänga utbildningen 

med fortsatt akademisering som knyts ”hårdare till teori och vetenskap.”157 Utöver detta bör 

arkivarier sluta vara ”hantverkare” och istället bli ”ledare”:  

Informationens varaktiga värde för att bedriva verksamhet på både kort och lång sikt är grunden 

för att arkivarien i framtiden ska kunna positionera sig som expert och ledare inom 

informationshantering, men det behövs också mycket mer av kunskap om organisationsteori, 

management (ledning, styrning, planering och förmåga att peka med hela handen) samt en 

betydligt mycket större professionell självidentitet inför de utmaningar som väntar.158 

Han menar sålunda att den professionella självidentiteten kan stärkas genom att arkivarier får 

en tydligare expert- och ledarroll - en uppfattning som framträder i flera artiklar i ASF och 

Tema Arkiv. I en intervju beskriver Lennart Ploom sin syn på ledarskap där man gått från att 

 
154 Marie Thorn. ”Del 2: Arkivarie – ett yrke i förändring”. Arkiv, 2016:1, s. 25. 
155 Mikael Dahlin. ”Arkivarie 2.0”. Arkiv, samhälle och forskning. 2011:2, s. 46. 
156 Ibid., s. 49. 
157 Ibid., s. 50-51. 
158 Ibid., s. 51. 
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se chefen ”som en auktoritativ person till en person som stöder de anställdas val och 

beslut.”159 Som chef har han velat skapa en ny organisation genom att ”arbeta bort gamla 

rangordningar mellan olika enheter som kan skapa negativa självbilder bland de anställda.”160 

I porträttet av Harriet Kvist och Margareta Linday Natt och Dag, verksamma inom 

Näringslivets arkivråd, för de fram åsikten att arkivarier bör bara utbildade inom 

marknadsföring och ekonomi. Detta fyller en funktion då de kan visa hur ”en effektivt 

fungerande dokumenthantering direkt påverkar företagets lönsamhet” vilket kan stärkas 

genom att arkivarien får en position i företaget eller organisationen nära eller i 

ledningsgruppen.161 Martin Utvik konstaterar att arkivarien fått en ny roll i det digitala 

samhället då användarna har tagit över ansvaret för arkiveringen och IT-personalen för den 

slutgiltiga förvaringen. Därför menar Utvik att arkivariens främsta funktion är att fungera som 

expert och ha ”en deltagande, övervakande och koordinerande samt kontrollerande funktion 

som är sanktionerad av behöriga chefer.”162  

Arkivarien bör således inte försöka återta sina gamla arbetsuppgifter utan snarare hitta en ny 

roll inom organisationen som expert och ledare som övervakar andras arbete. Hillevi 

Arvidsson talar också om arkivariens förändrade roll där de gemensamt med organisationen 

utövar kontroll över handlingar: ”En modernare arkivarie har med tiden växt fram. Kallet att 

enbart vårda har med tiden ersatts av ett kall att vara ett aktivt kugghjul i arkivets 

maskineri.”163 Erik Önnevall anser att arkivarierna bör eftersträva rollen som ”pålitliga 

experter, problemlösare och lyssnare som på ett lättförståeligt sätt kan kommunicera med 

övriga medarbetare” och ”ständigt influera och förändra arbetssätt till det bättre.”164 Eftersom 

digitalisering tar tid och tekniken och allmänhetens krav förändras snabbt måste man visa 

ödmjukhet och ständigt ta ”pulsen på samtiden” där yrkets värde finns i ”kunskapen, 

vägledningen och det övergripande ansvaret.”165 Eva Ölund talar om vikten av 

 
159 Anna Cederlöf. ”Porträttet: Lennart Ploom – en stadsarkivarie i tiden och för framtiden”. Arkiv. 2013:3, s. 16. 
160 Ibid. 
161 Lars Lundqvist. ”Porträttet: Margareta och Harriet – damerna bakom Arkiv”. Arkiv. 2011:2, s. 16. 
162 Martin Utvik. ”En strategisk modell för hantering av autentiska elektroniska handlingar”. Arkiv, samhälle och 
forskning. 2006:1, s. 13-14. 
163 Hillevi Arvidsson. ”Värdefull kontroll”. Arkiv. 2013:3, s. 19. 
164 Erik Önnevall. ”Dags att axla hjälterollen”. Arkiv. 2016:4, s. 36. 
165 Ibid. 
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ansvarsfördelning i organisationen där ledningen har en normerande och beslutande funktion 

som medarbetare i verksamheten bör följa.166 Lösningen på arkivariernas förlorade status 

anses sålunda av många artikelförfattare som tagit sig an frågan vara att gå mot en expertroll 

med en ledarskapsprofilering. Fortsatt akademisering av ämnet arkivvetenskap förväntas 

utgöra kunskapsgrunden för kompetensen. Fredriksons förslag på certifikat utgör ett 

undantag, likaså Lars-Erik Hansen som förespråkar starka professioner snarare än 

management och entreprenörskap även om han delar de andras åsikter om att stärka 

arkivvetenskapen med fler akademiska titlar.167 

I början av 2010-talet började man i Tema Arkiv tala mer om behovet av att slå samman de 

svenska arkivföreningarna som ett sätt att stärka professionen. Per-Ola Karlsson menar att 

detta kan stärka yrkesrollen och är ett led i att överbrygga konflikten mellan privata och 

offentliga arkiv.168 Generellt sett är ordförandena från flera arkivföreningar positiva till en 

sammanslagning som ett sätt att stärka professionen i samhället.169 Maria Kallberg delar också 

detta perspektiv och efterlyser ett ”professionellt forum som inkluderar både registratorer och 

arkivarier” eftersom detta ”förenar och stärker den professionella identiteten.”170 Detta är 

intressant då Evetts menar att yrkesprofessionalismen till viss del lever kvar genom 

samarbetet mellan nationella och internationella professionella institut.  

Vidare kan även upprättandet av etiska koder ses som ett försvar för yrkesprofessionalism. 

Dock är det få i både ASF och Tema Arkiv som förespråkar etiska koder eller gemensamma 

standarder för yrkesutövningen. Magnus Berencreutz tillhör det fåtal som förespråkar en etisk 

kod för arkivarier främst inom privat sektor171 och får kritik från Lars Lundqvist som menar 

att byråkrati och lagar inte är lösningen, särskilt inom det privata då få arkivarier är anställda 

där.172 I en annan artikel lyfter han istället behovet av en etisk diskussion och fler riktlinjer när 

det kommer till enskilda arkiv då det ofta är upp till den enskilda arkivarien att besluta om 

 
166 Eva Ölund. ”För säkerhets skull: en guide till informationssäkerhet”. Arkiv. 2017:1, s. 28.  
167 Viveka Carlsson. ”Porträttet: Lars-Erik Hansen”. Arkiv. 2015:3, s. 18. 
168 Per-Ola Karlsson. ”Ledare: Nu går vi vidare…”. Tema Arkiv. 2011:1, s. 3. 
169 Sara Naeslund Lems & Katarina Ekelöf. ”Alla dessa arkivföreningar!”. Tema Arkiv. 2011:1. 
170 Katarina Ekelöf. ”Porträttet: Maria Kallberg – ny syn på information”. Arkiv. 2014:1, s. 20. 
171 Magnus Berencreutz. ”Perspektiv på informationsvärdering?”. Arkiv. 2014:1, s. 28. 
172 Lars Lundqvist, ”Mer byråkrati löser inte arkivfrågan inom den enskilda sektorn”, Arkiv, 2014:2, s. 31. 
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utlämnandet av handlingar som kan vara känsliga eller huruvida känsligt material ska 

framhållas eller döljas i förteckningen.173 

Det är framförallt några enstaka personer som engagerar sig politiska frågor där Lars 

Lundqvist är ett exempel på detta. I en krönika lyfter han problemen med målstyrning och 

svårigheterna för arkiven att mäta sig med andra kulturinstitutioner som bibliotek eller 

museum när det kommer till besöksfrekvenser: ”Arkiven uppmanar snarare de styrande till 

ansvarstagande utan att några kortsiktiga mätbara resultat kan uppvisas. Det vi kan ’leverera’ 

är ett bevarande av ett material som nästan ingen kommer att titta på […].”174 Han menar 

vidare att arkivariernas ”uppdrag är mycket större och viktigare” i att ”länka ihop nutid och 

dåtid med framtid åt kommande generationer.”175 I en annan artikel kommenterar han 

regeringens nya kulturarvsproposition där mångfaldsperspektivet inte kan uppnås genom 

digitalisering i sig utan kräver en insats från arkivarier och mer resurser.176 Även Torgny 

Larsson, ordförande i Folkrörelsernas arkivförbund, uppmärksammar i flera ledare behovet av 

att arkivarier deltar i den politiska debatten och försvarar sina intressen. Inför valåret 2014 

efterlyser han större politiskt engagemang då arkivverksamheten lider under krympande 

resurser samtidigt som de gör en viktig insats i samhället.177 I ett senare nummer uppmuntrar 

han till att påvisa arkivens plats i demokratiarbetet.178  

Susanna Winkler är den enda som förespråkar arkivaktivism som hon menar dels innebär ett 

aktivt engagemang att underhålla offentlighetsprincipen, dels att använda arkiven för att 

”stödja progressiva och samhällsförbättrande kampanjer.”179 Då ”[i]nformationsmarknaden är 

en samhällsgemensam resurs för medborgarna, företagen och civilsamhället” bör arkivarier 

”bli arkivaktivister, alltså att aktivt arbeta för och förespråka rätten till att ta del av allmänna 

handlingar eller lyfta fram åsidosatta berättelser.”180 Martin Paju skriver om ett projekt som 

uppmärksammar kvinnliga företagare och efterlyser att ”svenska företagsarkiv mer aktivt 

 
173 Lars Lundqvist. ”Etiken och de privata arkiven”. Arkiv, 2011:3, s. 14. 
174 Lars Lundqvist. ”Krönikan”. Arkiv. 2012:1, s. 14. 
175 Ibid. 
176 Lars Lundqvist. ”Kulturarvsproposition i höst – men får arkivarien plats”. Arkiv. 2016:2, s. 30. 
177 Torgny Larsson. ”Ledare: Vad är arkivpolitik?”. Arkiv. 2014:2, s. 3. 
178 Torgny Larsson. ”Ledare: Arkivdemokrati”. Arkiv. 2015:3, s. 3. 
179 Susanna Winkler. ”Rätten att veta”. Arkiv. 2014:3, s. 12. 
180 Ibid. 
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bejakar sin roll som samhällsbyggare och stöd i ett förändringsarbete.”181 Anneli Brattgård 

skriver om olika perspektiv på skandalen om polisens register över romer och konstaterar att: 

”Arkivarierna, med sin erfarenhet av forskning och forskare, skulle behöva ta en större roll i 

debatten om bevarande och gallring av olika handlingar och lagstiftningen runt den.”182 Med 

andra ord förekommer artiklar där man förespråkar att arkivarier mer aktivt deltar i etiska och 

politiska diskussioner. Dessa är dock relativt frånvarande jämfört med de artiklar som rör 

praktiska frågor om yrkesutövning i verksamheterna. 

 

Den nya tidens krav 

Flera artikelförfattare framhäver vikten av att arkivarier som yrkesgrupp utvecklar metoder 

och roller som är anpassningsbara i det nya teknologiska samhället. Daniel J. Caron menar att 

en ny professionell identitet bland informationsspecialister är nödvändig om man ska kunna 

behålla sin relevans i samhället och tillgodose medborgarnas behov i ett föränderligt 

samhälle.183 Anders Björck beskriver arkivens relation till politiken och menar att 

”snabbhetsaspekten blir allt viktigare” då ”vi lever i ett realtidssamhälle.”184 Även om 

situationen inte är önskvärd kan en anpassning göra att politiker satsar mer pengar i 

arkivverksamheten. Därför behövs satsningar i datateknik och digitalisering så att arkiven ses 

som en ekonomisk resurs och inte enbart får sitt värde för historia och kulturarv.185 Lars-Erik 

Hansen menar att målet med dokumenthantering är att ge rätt information så snabbt och billigt 

som möjligt där professionen kan bidra till att förbättra organisationer genom att öka de 

ekonomiska vinsterna.186  

Flera uppmärksammar vikten av att arkivarier följer med i den tekniska utvecklingen. Anneli 

Sundqvist och Patrik Wallin menar att det är viktigt att inte bara se till problemen med 

 
181 Martin Paju. ”Ett kliv upp ur det normativa diket”. Arkiv. 2015:2, s. 29. 
182 Anneli Brattgård. ”Registerhållning ur ett arkivperspektiv”. Arkiv. 2013:4, s. 23. 
183 Daniel J. Caron. ”Moving Towards a New Information Specialist Profile”. Arkiv, samhälle och forskning. 
2008:2, s. 80. 
184 Anders Björck. ”Historiska eller operativa arkiv – några reflexioner”. Arkiv, samhälle och forskning. 2007:1, s. 
72. 
185 Ibid. 
186 Lars-Erik Hansen. ”Ledare: Arkiv och nytta”. Tema Arkiv. 2003:4, s. 3. 
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tekniken utan också fördelar som snabbare tillgång till information där ”[ö]vervakning, 

styrning och tillgängliggörande” kan effektiviseras.187 Fia Ewald menar att arkivariers 

teknikfientlighet inte är samstämmig med ”offentlighetsprincipen och 24-

timmarsmyndigheten” eftersom dessa ”förutsätter god kontroll över den digitala 

informationen hos myndigheter.”188 Argumenten fokuserar sålunda på att arkivarier måste 

anpassa sig till tidens snabbhets- och effektiviseringskrav om de vill behålla sin relevans. 

Yrkesrollen måste med andra ord omdefinieras utifrån dessa krav med mer teknisk kompetens 

och ökad anpassningsförmåga. 

Mari Runardotter, Hugo Quisbert, Jörgen Nilsson, Ann Hägerfors och Anita Mirijamdotter 

menar i en gemensam artikel att arkivarier måste frångå sin roll som väktare av arkiven och 

bli mer proaktiva.189 Arkiven bör ses som en aktiv del i samhället där informationen 

tillgängliggörs för medborgarna och där arkivariens roll går från att vara väktare till att bli 

facilitator.190 Idén om arkivarien som facilitator är talande då yrkestiteln är hämtad från 

förändringsledningens värld. I en annons för ett utbildningsprogram för att bli facilitator på 

hemsidan Astrakan.se beskrivs rollen med orden: ”Facilitering tar tillvara på engagemang och 

kreativitet hos medarbetare och chefer, vilket skapar motivation internt och förbättrar 

anpassningsförmågan till en alltmer komplex värld.”191 Egenskaper som uppmuntras är 

flexibilitet och anpassningsförmåga där en facilitators uppgift är att underlätta för förändring 

och anpassa sig efter en förändrad omvärld.  

Idén förekommer även i andra artiklar till exempel en av Maria Kallberg som menar att 

verksamhetsutveckling och förändringsledning är nödvändigt sett till tidens krav på 

anpassning och ett ökat behov av effektivisering.192 Caspar Almalander menar dock att de 

ökade kraven på arkivarier kan ses som positivt: ”Vi. Det vill säga arkivariekåren, borde 

 
187 Anneli Sundqvist & Patrik Wallin. ”Forskningsprojekt vid Mittuniversitetet”. Tema Arkiv. 2005:1, s. 8. 
188 Fia Edwald. ”Arkiven och 24-timmarsmyndigheten”. Tema Arkiv. 2004:2, s. 9. 
189 Mari Runardotter, Hugo Quisbert, Jörgen Nilsson, Ann Hägerfors & Anita Mirijamdotter. ”The information 
life-cykle: Issues in long-term digital preservation”. Arkiv, samhälle och forskning. 2006:1, s. 20. 
190 Ibid. 
191 Astrakan.se, ”Diplomerad Facilitator”, https://www.astrakan.se/program/diplomerad-facilitator/ [hämtad 
2018-05-15]. 
192 Maria Kallberg. ”Det lyckosamma mötet: verksamhetsutveckling genom aktionsforskning”. Arkiv, samhälle 
och forskning. 2012:1-2, s. 30. 
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framförallt tacka de utvecklingar som har lett oss till långsiktig digital informationshantering. 

Aldrig någonsin har vi haft så mycket fokus på oss som vi har idag. […] E-arkiv är e-

förvaltningens motor. Därför måste vi gå från ägarskap till ledarskap.”193 I en annan artikel 

intervjuas stadsarkivarien Lennart Ploom som berättar att Stockholms stadsarkiv länge arbetat 

för att anpassa sig till nya krav och förväntningar:   

Genom att förändra våra perspektiv och etablera en ny bild av vår roll har arbetssätt utvecklats 

som skapat förutsättningar för nya sätt att organisera verksamheten rationellt med tydligt fokus 

på användarna. Samtidigt: liksom andra svenska arkivinstitutioner lyfter vi ofta fram det 

statement som gör gällande att vi bygger vår verksamhet på vetenskaplig grund.194  

Ploom anknyter här till två återkommande teman i de undersökta artiklarna, dels vikten av att 

verksamheten och arkivarien uppvisar anpassningsförmåga och dels att yrkesrollen hämtar 

legitimitet i vetenskaplig bildning. Utifrån detta konstaterande utgör Berndt Fredrikssons 

artikel om arkivgallring till viss del ett undantag då han pekar på hur tidens förändringar 

många gånger står i konflikt med arkivarieyrkets värden. Han är kritisk till att debatten om 

ansvarsfördelning i gallringsfrågor avstannat och främst kommit att fokusera på tekniska 

lösningar för bevarande och gallring i elektronisk form.195 Han menar att arkivarier aktivt 

måste ta kontroll över IT-utvecklingen och försvara sin kompetens i att kunna utvärdera 

behoven hos framtida användare till skillnad från kvantitativa gallringsmetoder som enbart 

fokuserar på ”handlingarnas form och praktiska användningsmöjligheter.”196 Fredriksson är 

kritisk mot en svensk tradition av att inte explicit redovisa de värderingar som ligger bakom 

gallringsöverväganden och menar att dessa istället borde förstås och ifrågasättas genom till 

exempel värdeskalor av högt och lågt.197  

Han ser också ett skifte i attityder bland tjänstemän där gamla ideal grundade på ”formalism 

och strikt rättstillämpning” ersatts av ideal som ”prioriterar mål framför medel och effektivitet 

framför formalism” vilket inneburit att det inte längre ses som lika självklart att ”relevant 

 
193 Caspar Almalander. ”E-arkiv: en personlig reflektion”. Arkiv, 2014:3, s. 11. 
194 Martin Ståhl. ”Hur kan arkivinstitutionerna och den arkivvetenskapliga forskningen närma sig? En 
utvärdering av ett samarbetsprojekt mellan Mittuniversitetet och Stockholms stadsarkiv”. Arkiv, samhälle och 
forskning. 2011:2, s. 58. 
195 Berndt Fredriksson, ”Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri”, Arkiv, samhälle och 
forskning, 2003:2, s. 21. 
196 Ibid., s. 30. 
197 Ibid., s. 39. 
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information dokumenteras.”198 Den nya tidens organisationsformer skapar problem då 

offentlig sektor allt oftare söker förebilder i det privata och dess hierarkier. Alltför stor 

slutenhet inom den egna organisationen gör att arkivarien måste vara kritiska och kan inte 

förlita sig på arkivbildarens egen version av verksamheten. Därför är det också riskabelt att 

låta företrädare för en arkivbildare ansvara för gallringen då dessa ofta ”anammar 

organisationens kultur” och ”omedvetet bidrar till att förringa och skymma undan de delar av 

informationsinnehållet som är ointressant eller skadligt för arkivbildarens intressen.”199  

Fredriksson efterlyser mer politiskt och etiskt ställningstagande från arkivarier, till exempel 

rörande integritetsgallring som han ser som en fråga om ”moral, rättigheter och politik” där 

det är viktigt att arkivvärlden deltar i debatten och påtalar eventuella risker.200 Förnuftiga 

beslut, logiska tankestrukturer och etiska perspektiv är beroende av att man utgår ”från en 

allmän formel för hur rationella beslut skall fattas med stöd i en vetenskaplig modell.201 

Etiken är sålunda beroende av rationalitet och vetenskap och då arkiven ofta finansieras av 

skattepengar bör gallringsöverväganden grundas på en värdering av ”samhällsnyttan” till 

exempel genom att prioritera information som ”kan användas för att ge underlag för att lösa 

mänsklighetens stora och viktiga frågor”.202 Jag menar att Fredriksson utgör ett undantag då 

han försvarar arkivariernas autonomi som profession som bör ta tydligare ställning mot den 

samhällsutvecklingen som hotar professionens värden.  

Den politiska fråga som främst engagerar arkivarier är offentlighetsprincipen. Samtidigt är det 

få som tar aktiv ställning och de flesta väljer att opassionerat konstatera att det är svårt att 

finna en balans mellan öppenhet och integritet. På så sätt bekräftar inte min undersökning 

Samuel Edqvist påstående att svenska arkivariers etos är grundat på ett försvar för 

öppenhetstraditionen och bevarandet av handlingar. Även om få kritiserar 

öppenhetstraditionen utifrån ett integritetsperspektiv är det också få som aktivt och öppet 

försvarar den. När offentlighetsprincipen uppmärksammas och utgör ett tema i första numret 

 
198 Ibid., s. 44. 
199 Ibid. 
200 Ibid., s. 49. 
201 Ibid., s. 53. 
202 Ibid., s. 54. 
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av ASF 2017 är det bara en av tre artiklar som uttryckligen försvarar offentlighetsprincipen 

och den är skriven av Fredriksson. Återigen utmärker han sig i sitt starka språkbruk när han 

beskriver den svenska öppenhetstraditionen som ”en del av den svenska folksjälen” och något 

som ”vi svenskar med rätta kan vara stolta över.”203 Angående kritiken som riktats mot att 

politiker försöker undvika att information blir allmänna handlingar konstaterar han att den 

uppmärksammar ”en mycket viktig och inte alltid uppmärksammad dimension av 

registratorers och arkivariers arbete: Att föra en kamp och vara ett slags polis gentemot 

tjänstemännen inom den egna myndigheten för att se till att allmänna handlingar tas om hand 

och registreras och att verka för att myndigheten har en god offentlighetskultur.”204 

Fredrikssons ståndpunkt är ovanlig bland artikelförfattarna i ASF och Tema Arkiv på så sätt 

att han markerar att arkivarier inte bara bör följa lagar utan även aktivt försvara den svenska 

öppenhetstraditionen.  

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att svenska arkivarier, med vissa undantag, tenderar att 

uppmana till anpassning efter tidens krav snarare än kritiskt ställningstagande och motstånd. 

Den nya professionella identiteten finner man i expert- och ledarrollen som ska bygga på 

akademiska kompetenser. Förmåga att kontrollera, leda och motivera i förändringsarbetet ses 

sålunda som centralt för att behålla yrkets status och relevans i samhället. 

  

 
203 Berndt Fredriksson. ”Tryckfrihetsförordningen och arkiven: 250 år i medborgarnas tjänst”. Arkiv, samhälle 
och forskning. 2017:1, s. 59.  
204 Ibid., s. 61. 
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4. Analys och slutsatser 

 

I detta kapitel kommer jag besvara frågeställningen och analysera mitt empiriska material 

utifrån den valda teorin. Kapitlet är indelad i tre delar där jag i första delen diskuterar 

kunskapsideal och värderingar kopplade till dessa; i andra delen uppmärksammas de resultat 

som stärker bilden av organisationsprofessionalism; i tredje och sista delen går jag in på de 

delar av mitt källmaterial som går att koppla till yrkesprofessionalism och för en diskussion 

kring detta. 

Postmodernt synliggörande och positivistiska objektivitetsideal 

Det är genomgående i källmaterialet att arkiven och arkivhandlingarna tillskrivs legitimitet 

genom att de garanterar objektivitet, ett perspektiv som framförallt blir tydligt i de artiklar där 

arkiven tillskrivs värde som historiska källor. I dessa artiklar ses bevarandet av handlingarnas 

autenticitet och skyddet av arkiven från politisk påverkan som nödvändigt om man ska kunna 

göra sanna historiska påståenden och rekonstruera det förflutna. Min undersökning stärker 

Gillilands påstående att de objektiva kunskapsidealen inkorporeras i en teknodeterministisk 

myt där tekniken framstår som neutrala medel för att tillgängliggöra och förmedla objektiv 

kunskap. Undersökningen stärker även Cooks påstående att arkivarier inte kommit att ta till 

sig den postmoderna kritiken av arkivens roll i historievetenskapen utan upprätthåller idén om 

arkiven som orörda och objektiva. Även i de artiklar som legitimerar arkivens relevans utifrån 

det kollektiva minnet och identitetsskapande framträder den traditionella bilden av arkivarien 

som en neutral och passiv väktare av sanning. Samtidigt som man erkänner att arkiven 

används för att legitimera den politiska makten, stärker denna bild snarare idén om arkivarien 

som en väktare som ska skydda sanningen från godtyckligt eller ideologiskt användande. På 

så sätt blir skiftet till att se arkivens sociokulturella värde som en källa för identitetsbyggande 

ett starkare bevis för att arkivarien bör upprätthålla en neutral och opartisk roll.   

Vidare, i frågan om minoriteters frånvaro i arkiven erkänns visserligen arkivariens agens, 

dock rör detta främst huruvida de kan skapa bättre sökingångar i efterhand. Arkiven framställs 

fortfarande som passiva och metoderna för arkivering problematiseras eller diskuteras inte 

utförligt. Detta skiljer sig till exempel från Gillilands mer aktivistiska ståndpunkt där hon 
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menar att man bör undvika att utforma arkiven efter ett allmänintresse eftersom detta ofta 

skapar problem för de grupper som är mest beroende av arkivhandlingarna (t.ex. migranter). 

Snarare finner man lösningen i ökad mångfald, internationalisering och globalisering. Detta 

kan ses som en spegling av Ilshammars påstående att man ideologiskt gått mot att se 

internationalisering som någonting positivt i sig där mångfald och utbyte ses som 

perspektivvidgande och uppdraget för den historiska forskningen blir att synliggöra kulturell 

och social pluralitet. Detta stärker vidare Cooks påstående att arkivarier varit dåliga på att ta 

till sig den postmoderna epistemologin men anammat det postmoderna uppdraget om att 

synliggöra marginaliserade grupper och använda arkiven som källa för politiskt 

identitetsskapande. Detta projekt utmanar dock inte det objektiva kunskapsidealet utan riktas 

främst mot att lyfta de arkiv, grupper och individer som man anser blivit bortglömda och 

osynliggjorda.  

Bilden av arkivarien som neutral är genomgående i de flesta artiklar (med några undantag), 

även de som inte berör arkivens värde som minnesplats. Schwartz och Cook menar att 

användandet av begrepp kopplade till arkiveringsprocessen (t.ex. ”bevis”, ”management”, 

”administration”, ”autenticitet” och ”kontroll”) skapar bilden av att arkivering är en naturlig 

organisk process där arkivariens inblandning inte påverkar slutresultatet. Detta förstärker en 

professionell identitet av neutralitet, opartiskhet och objektivitet vilket också är påtagligt i 

mitt källmaterial. På så sätt är det inte enbart när man talar om arkivens funktion för den 

historiska sanningen som dessa värden framhålls; även när samtida arkivfrågor behandlas 

framträder en bild av arkiven som någonting naturligt och arkivarien som någon som enbart 

upprätthåller och underlättar ett naturligt flöde.  

Sammanfattningsvis visar min undersökning att svenska arkivarier idag till stor del bygger sin 

professionella identitet på värden som neutralitet och objektivitet. Många arkivarier ser det 

som sin uppgift att förvalta och skydda arkiven från ideologisk inblandning och 

problematiserar sällan de värderingar som den egna professionen och de enskilda 

yrkesutövarna bär på. Snarare har man en stark tilltro till vetenskap och rationalitet som 

garanti för att uppnå ideal av objektivitet. Den historiska kontexten problematiseras sällan 

utan ses som nödvändig för att upprätthålla handlingarnas sannings- och bevisvärde. Även om 
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diskussioner om etisk medvetenhet och aktivism förekommer vid ett fåtal tillfällen, är de 

sällsynta och de flesta artikelförfattare har en opassionerad, beskrivande och nykter 

inställning gentemot de politiska och etiska frågor som diskuteras. Man tenderar framförallt 

att konstatera att det finns problem eller politiska aspekter av frågor men tar sällan själv 

ställning. 

 

Arkivens ekonomiska värde och arkivarien som ledare 

Enligt Evetts har de ideologiska och organisatoriska förändringar som kan sammanfattas i 

NPM också skapat en ny typ av professionalism där yrkesutövarna får sin legitimitet från den 

egna organisationen snarare en ett autonomt professionellt kollektiv. Denna professionalism 

bygger på en företagslogik vars språkbruk alltmer kommit att integreras även i offentlig 

förvaltning. Girlith Nygren menar vidare att den svenska e-förvaltningsdiskursen bygger på 

denna logik där offentlig förvaltning kommit att omformuleras med begrepp och en 

rationalitet hämtad från den privata sektorn. Min undersökning visar att den svenska 

arkivvärlden påverkats av denna ideologiska förändring där man kommit att anamma ett 

nyliberalt språkbruk och identifierar sin yrkesroll utifrån dessa värden.  

Arkiven framställs i flera artiklar som en marknad där arkivinformationen blir en resurs som 

styrs av marknadens logik av tillgång och efterfrågan. Effektivitet i informationsförvaltningen 

får värde genom ideal om vinstmaximering (eller besparingar). Vidare framställs användaren 

av arkiven som en kund där arkivariens främsta uppgift blir att tillgodose det kunden 

(forskaren, medborgaren, den egna organisationen) efterfrågar. Enligt Evetts är detta typiskt 

för organisationsprofessionalism där yrkesutövarens arbete värderas utifrån hur väl de 

tillgodoser kundens behov snarare än standarder och värden uppsatta av det egna 

yrkeskollektivet. Besökssiffror och kundnöjdhet blir i detta perspektiv viktigare mått för 

yrkesutövningen än kollegialt samarbete och förtroende mellan arbetsgivare och yrkesutövare. 

Detta perspektiv speglas bland annat i att många framhåller vikten av att arkiven blir 

utåtriktade och anpassar sig efter användarnas krav och behov på service dygnet runt.  
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Ilshammar menar att de senaste decenniernas ideologiska svängning mot marknadsliberalism 

också inneburit att den offentliga politiska makten alltmer kommit att misstänkliggöras där 

man istället föredrar lösningar från den privata sektorn (bland annat de teknologiska 

experterna) som ses som fria från ideologi. Även om man ser det som viktigt att följa lagen 

finns det en generell tendens bland artikelförfattarna att vilja försvara arkiven från politisk 

påverkan, vilket huvudsakligen blir framträdande när man talar om kulturarvet och det 

kollektiva minnet. När det kommer till arkivens administrativa funktioner är det snarare 

laglydnad som betonas där få kritiserar eller diskuterar gällande lagar och regler. Detta 

framkommer även i Wennströms undersökning där arkivarierna i sina svar framhöll lagar och 

regler som viktigare normer än etiska koder. Enligt Evetts tenderar man att inom 

organisationsprofessionalismen låta sig styras av system för kontroll – däribland lagar och 

regler – snarare än interna yrkeskoder. Huruvida man i detta fall kan förklara det sett till 

arkivarieyrkets långa tradition av att arbeta när den politiska makten går dock utanför denna 

undersökning.  

Mer intressant är artikelförfattarnas positiva inställning till internationella tekniska standarder. 

Evetts menar att standardisering är typiskt för organisationsprofessionalism eftersom detta blir 

ett medel för kontroll som begränsar yrkesutövarnas autonomi. Flera artikelförfattare lyfter 

fördelarna med standardisering och automatisering utifrån idealen om ekonomisk vinning och 

effektivisering av organisationer. Samtidigt konstaterar flera att det just är automatiseringen 

av arkivariernas arbete som hotar professionen. Men snarare än att kritisera eller göra 

motstånd mot denna utveckling omformulerar man sin yrkesidentitet utifrån detta. Detta kan 

kopplas till hur organisationsprofessionalismen används för att kontrollera alltför starka 

yrkeskollektiv genom att införa den privata sektorns organisationsformer där inrättandet i 

organisationens hierarkier är centralt.  

En annan kontrollmekanism som Evetts lyfter är hur en tydlig rollfördelning inom 

organisationen leder till att enskilda yrkesutövare kan utkrävas på ansvar genom utvärderingar 

när tilliten till yrkesutövaren är låg. Flera artikelförfattare betonar vikten av tydlig roll- och 

ansvarsfördelning inom organisationen där även arkivarien förväntas definiera sin 

professionella identitet utifrån sin plats i organisationens hierarki. Till exempel framställs en 
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fördel med OAIS-modellen vara att den hjälper till med att beskriva roller, befogenheter och 

ansvarsuppdelning. Andra betonar vikten av att arkivarien dels utövar kontroll över andra i 

organisationen dels följer direktiven från de som står över dem i beslutskedjan. Detta stärker 

bilden av att svenska arkivarier identifierar sin yrkesroll genom organisationsprofessionalism 

där arkivarien hämtar legitimitet inom organisationens hierarki, som bygger på kontroll och 

övervakning utifrån mål och policies uppsatta inom den egna organisationen.  

Ilshammar menar att den nya politiska ideologin bygger på idén om att samhällsförändringen 

är oundviklig och eftersträvansvärd eftersom det leder till fortsatt utveckling. Detta perspektiv 

framgår även i min undersökning där majoriteten som behandlar arkivarieyrkets förändrade 

status i samhället uppmanar till anpassningsbarhet och flexibilitet snarare än motstånd eller 

aktivism. Vidare förespråkas inte bara passiv anpassning utan snarare uppmuntras arkivarier 

att finna en ny yrkesroll som ledare och facilitatorer som ska vägleda andra genom 

förändringsarbetet. Enligt Evetts är förändringsledning ett element i 

organisationsprofessionalismen där yrkesutövarna förväntas anamma en ledarskapsdiskurs 

som bygger på ideal om anpassning efter externa faktorer. Detta blir ett sätt för yrkesgrupper 

som förlorat sin autonomi att finna nya sätt att mäta sin yrkesframgång och bygger på ideal 

om ledaren som någon som motiverar, inspirerar och stärker (empower) andra. Förskjutningen 

av yrkesutövarna till ledarskaps- och managementroller kan ses som en strategi för kontroll 

genom prestationsutvärderingar och målstyrning. Samtidigt menar Evetts att ideologiska 

referenser till ”empowerment”, innovation och autonomi blir lockande för de som eftersträvar 

hög kvalitet i sitt arbete och de tjänster de utför. Detta erbjuder sålunda nya sätt att ta stolthet i 

sin yrkesutövning när professionens självständighet och tilliten till de enskilda yrkesutövarna 

begränsas och inrättas i organisationens system för kontroll. 

I linje med detta visar undersökningen att många förespråkar att yrkets status ska förankras i 

vetenskaplig utbildning och akademisering vilket brukar tillskrivas yrkesprofessionalism. 

Samtidigt menar Evetts att när yrkesgrupper varit svåra att kontrollera har man utvecklat en 

strategi där professionen omdefinieras till att bli ledare (managers) samtidigt som man 

behåller en diskurs om professionalism, kvalitet och kundservice: 
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Professionals are tempted by the ideological components of empowerment, innovation, autonomy 

and discretion. In fact, the measurement of and attempts to demonstrate professionalism actually 

increase the demand for explicit accounting of professional competences. The work organization’s 

managerial demands for quality control and audit, for target setting and performance review 

become reinterpreted as promoting professionalism itself.205 

Att försvara yrkeskompetensen genom vetenskaplig utbildning kan därför ses som en del av 

organisationsprofessionalismen då detta omtolkas som ett sätt att leva upp till 

organisationernas kompetenskrav snarare än att stärka det egna yrkeskollektivet. Det är 

sålunda inte konstigt att många av de som framhåller vikten av akademisk utbildning också 

förespråkar att arkivarien tar på sig en ledarroll med traditionella chefsegenskaper som 

förmåga att leda, kontrollera, motivera och ”peka med hela handen”.  

Min undersökning av svenska arkivarier bekräftar Evetts hypotes att alltfler yrkesgrupper 

finner sin professionella identitet genom organisationsprofessionalism. Lösningen på 

problemet med arkivariens förlorade status formuleras som att yrkesutövarna måste anpassa 

sig efter tidens krav och organisationens målsättning genom att anamma en ledarroll och 

chefsegenskaper, där akademisk bildning ses som ett sätt att stärka sin roll inom 

organisationen. 

 

Försvar av professionens autonomi 

Även om undersökningen pekar på att svenska arkivarier söker legitimitet i 

organisationsprofessionalism försvaras också yrkets status utifrån yrkesprofessionalismens 

logik. Ett exempel på detta är att de flesta förespråkar en sammanslagning av de svenska 

arkivföreningarna i syfte att stärka professionen. Som Evetts påpekar medverkar nationella 

och internationella institut till att upprätthålla professionella kollektiv baserade på 

medlemskap och kollegialt utbyte. ICA:s etiska kod är ett led i detta även om det bör tilläggas 

att denna inte verkar fått någon direkt genomslagskraft bland svenska arkivarier då bara ett 

fåtal refererar till den eller, som framgår i Wennströms undersökning, överhuvudtaget känner 

till den. Vad som snarare utmärker mitt källmaterial är avsaknaden av försvar för yrkets status 

 
205 Evetts, s. 254-255. 
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genom yrkesprofessionalism så som ökad autonomi, kollegialt samarbete eller självständiga 

institutioner baserade på medlemskap och gemensamma standarder.  

Berndt Fredrikssons artiklar får stort utrymme i min undersökning, inte för att han är 

representativ utan för att enligt mig utgör ett undantag i att försvara yrkeskollektivets 

autonomi. Hans förslag om ett certifikat och en flerårig verksamhetsförlagd praktik bygger till 

exempel på idén om kollegialt förtroende och utbyte av kunskap där den professionella 

statusen knyts till det yrkesutövande kollektivet. Vidare tillhör han det fåtal artikelförfattare 

som öppet är kritisk gentemot målstyrda organisationsformer och uppmärksammar den 

lojalitetskonflikt som arkivarier riskerar att hamna i om de förväntas uppgå i den egna 

organisationens kultur. Fredriksson utmärker sig även då han efterlyser ett starkare 

ställningstagande från arkivarierna rörande etiska, politiska och moraliska frågor (även vissa 

andra framför samma åsikt). Vidare ser han samhällsnyttan inte enbart i termer av ekonomisk 

nytta utan även som ”mänsklighetens stora och viktiga frågor” eller en god 

offentlighetskultur. Sett till mitt undersökta material står sålunda Fredriksson relativt ensam i 

sitt starka försvar av en yrkesprofessionalism. Huruvida andra yrkesverksamma arkivarier 

delar hans ståndpunkt utan att ge uttryck för den går dock utanför denna undersökning. Här 

skulle till exempel intervjustudier eller enkätundersökningar med verksamma arkivarier 

komplettera resultaten i denna undersökning.  

Avslutningsvis kan det vara på plats att ställa frågan vilken betydelse övergången till 

organisationsprofessionalism får för arkivariernas framtida yrkesutövning. Som framgår i min 

inledning har de senaste decennierna inneburit en stor omställning på arbetsmarknaden där 

gamla kompetenser blivit utdaterade och alltfler yrkesgrupper hotas av arbetslöshet. Vidare 

har en politisk diskurs uppstått där den moderna starka staten allt mer förlorar sin självklara 

status. Den globala ekonomin bygger på ideologiska element som misstänkliggör en stark 

nationell offentlighet som omformulerat synen på samhället och medborgaren. Att arkivarier 

kommit att definiera sin yrkesroll utifrån organisationsprofessionalismens logik kan sålunda 

ses som nödvändigt för att behålla och stärka sin status i det samhälle som växt fram. 

Samtidigt pekar Evetts på några problem som följer med detta och som liknar den kritik som 

riktats mot NPM generellt.  
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Hon menar att fokus på målstyrning riskerar att leda till att uppgifter och ansvarsområden som 

inte är kvantitativt mätbara åsidosätts på bekostnad av andra. Utvärderingar och 

administration stjäl tid från yrkesutövningen och den samhällstjänst man förväntas utföra 

samtidigt som standardisering av arbete genom till exempel mjukvaruprogram kan hämma 

yrkesutövare som är kreativa, innovativa och inspirerande.206 Kommersialiseringen av 

samhällstjänster förändrar arbetsrelationerna när tilliten till yrkesutövaren ersätts med medel 

för kontroll, utvärdering och övervakning. Vidare, när individuell prestation knyts till hela 

organisationens framgång eller misslyckande kan det skada det kollegiala samarbetet.207 Om 

de problem Evetts lyfter blir verklighet finns det skäl till oro. Särskilt i ljuset av vad bland 

annat Richard J. Cox beskrivit som ett förändrat politiskt klimat som riskerar att försätta 

arkivarier, både inom privat och offentlig sektor, i situationer där de står inför svåra etiska 

dilemman och kan komma att behöva agera visselblåsare. Om yrkesidentiteten kopplas till 

den enskilda organisationen snarare än ett professionellt kollektiv med gemensamma 

standarder och värden, kan detta försvåra för arkivarier som upptäcker olagliga eller oetiska 

aktiviteter inom den egna organisationen.  

 

 

 

 

 

  

 
206 Ibid., s. 260. 
207 Ibid., s. 261, 
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