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1. Inledning 

 
Arkiv förknippas ofta med pappershandlingar, men arkiv innehåller även föremål, dock i 
betydligt mindre utsträckning. Den här uppsatsen handlar om hur man arkiverar föremål som 
lämnas in på folkrörelsearkiv. Idén till att skriva en uppsats om detta fick jag av arkivarierna 
Ulf Jönson och Lâle Svensson på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. När jag 
började att undersöka vilken tidigare forskning som finns om detta ämne så fann jag inte 
speciellt mycket litteratur och detta mesta som jag fann var skrivet för ganska många år sedan. 
Min egen erfarenhet av utbildning till arkivarie är att föremålshanteringen och vilka frågor 
som är centrala att ta ställning till rörande detta inte omnämns i så stor utsträckning. Samtidigt 
är föremål väldigt centrala i vårt samhälle. Den franske forskaren Latour har särskilt betonat 
föremålens sociala betydelse. Han beskriver att föremålen har en viktig symbolik som bidrar 
till den sociala sammanhållningen.1 Allt detta sammantaget innebar att jag blev intresserad av 
att skriva en uppsats som rör arkivering av föremål och syftet är främst att se hur föremål 
arkiveras idag. Vilka diskussioner förekommer? Vad uppfattas som problem och hur löser 
man dessa problem? Man kan anta att när föremål levereras in tillsammans med ett enskilt 
arkiv till en arkivinstitution kan det uppstå en diskussion bland de anställda om hur man ska 
arkivera föremålet. Det kan finnas en utarbetad policy om hur man ska gå tillväga, men 
kanske inte alltid på alla arkivinstitutioner. Den första frågan som uppkommer berör troligen 
om föremålet ska arkiveras eller gallras. Om man har valt att bevara föremålet uppkommer 
sannolikt nästa fråga om hur man ska arkivera föremålet då det inte kan arkiveras tillsammans 
med de pappershandlingar som ingår i det levererade arkivet, eftersom föremålet behöver 
andra förhållanden såsom annan temperatur och luftfuktighet för att kunna bevaras. Då det 
inte finns generella föreskrifter för folkrörelsearkiv rörande hur man ska förvara och bevara 
inlämnat material såsom pappershandlingar, fotografier, affischer och föremål, hur gör man? 
Den senaste boken som behandlar förvaring av föremål, huvudsakligen behandlas fanor, och 
som vänder sig till folkrörelsearkiv kom ut år 1988 och sedan dess har det inte getts ut någon 
generell bok som behandlar föremålshantering på folkrörelsearkiv utan det kan finnas lokala 
föreskrifter på varje folkrörelsearkiv. Jag vill med denna uppsats ge en inblick i hur föremål 
hanteras på olika folkrörelsearkiv och se vilka likheter respektive skillnader som finns i 
föremålshanteringen. Då det inte finns så mycket skrivet om arkivering av föremål under de 
två senaste decennierna anser jag att det är forskningsintressant att skriva om detta. Jag 
hoppas att min uppsats ska stimulera till diskussioner rörande föremålshanteringen på de olika 
folkrörelsearkiven i Sverige.  
 

1.1 Syfte och centrala frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera hur man arkiverar föremål på 
folkrörelsearkiv.  
 
Mina centrala frågeställningar: 
Hur arkiveras föremål på folkrörelsearkiv?  

- Arkiverar man föremål enligt proveniensprincipen eller tillämpar man någon 
annan princip?  

- Vilka eventuella handböcker används vid arkivering av föremål på ett 
specifikt sätt? Är det några eventuella riktlinjer eller policys som följs?  

                                                           
1
 Latour, Bruno (1998), ”Artefaktens återkomst – Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi”, 

Studier i företagsekonomi 5, Nerenius & Santérus förlag, Stockholm s. 44-45 samt 182 
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- Vilka diskussioner förekommer kring arkivering av föremål? Vad uppfattas 
som problem och vad uppfattas som goda lösningar? 

- Finns det skillnader mellan olika folkrörelsearkiv när det rör arkivering av 
föremål? Vilka är dessa skillnader? Finns det även likheter? 

- Vilka föremål är vanligast förekommande? Kan man se några skillnader 
mellan olika enskilda arkiv som t.ex. personarkiv och föreningsarkiv? 

 
Att jag har valt att undersöka dessa frågor beror på att jag anser att frågorna har betydelse för 
mitt syfte med uppsatsen samt att delfrågorna hör ihop eftersom de belyser olika aspekter av 
arkivering av föremål på folkrörelsearkiv.  
 

1.2 Avgränsning 

Jag har i min undersökning endast valt att inkludera folkrörelsearkiv. Jag tror att det är dessa 
arkivinstitutioner som tar emot flest antal föremål och att de enskilda arkiv som tas emot av 
folkrörelsearkiv är mer avgränsade. Då det finns relativt många folkrörelsearkiv i Sverige har 
jag även valt att begränsa antalet folkrörelsearkiv i studien till fem stycken. De 
folkrörelsearkiv som jag har valt att ta med i studien är Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
(ARAB), TAM-arkiv, Skånes arkivförbund, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och 
Arkivcentrum Örebro län. Att jag har valt att göra en avgränsning beror främst på att 
uppsatsen skrivs under en begränsad tidsperiod och att man då måste göra en begränsad studie 
för att hinna med att skriva uppsatsen. Avgränsningen rör även storleken på det enskilda 
folkrörelsearkivet. Jag anser att det bör finnas ett par tusen hyllmeter arkivhandlingar och att 
det bör vara mer än tre anställda på det specifika folkrörelsearkivet för att föremål ska bli 
aktuella för diskussion. Storleken på det specifika folkrörelsearkivet i antal hyllmeter kan vara 
viktig eftersom större arkivinstitutioner sannolikt har fått in fler föremål. Avgränsningen är 
också gjord geografiskt. Man kan anta att det kan finnas tydligare skillnader respektive 
likheter beroende på hur nära varandra arkiven ligger. Dock tror jag att den geografiska 
skillnaden sannolikt kommer att minska med tiden då den tekniska utvecklingen genom 
internet är snabb idag. En annan faktor som kan ha betydelse är den ekonomiska aspekten, 
men detta ligger utanför min uppsats. 
 

1.3 Definition av föremål 

Det finns ingen exakt definition av föremål, men jag har utgått från några olika definitioner i 
min uppsats. I Nationalencyklopedins ordbok definieras föremål som ”en avgränsad företeelse 
som man kan beröra vanl. inte större än att den kan hållas i handen el. åtminstone flyttas: 
vanl. ej om person el. djur”.2 Nationalencyklopedins ordbok refererar även till objekt när det 
rör föremål och objekt definieras som ”föremål som berörs av viss verksamhet”.3 
I min definition av föremål ingår inte bilder, affischer, fotografier, ljudband eller videoband 
då jag anser att dessa fem objektkategorier inte tillhör kategorin föremål. Jag anser att 
affischer är pappershandlingar då de allra flesta affischerna är tillverkade av papper och att 
det ofta endast är affischernas format som gör att affischerna bör förvaras separat. Då 
affischer är tillverkade av papper använder man sig av samma kriterier som för vanliga 
pappershandlingar med undantaget att affischerna bör förvaras plant eller ihoprullade för att 
inte förstöras så snabbt. I min definition av föremål ingår allt det som inte nämnts ovan 

                                                           
2
 Nationalencyklopedins ordbok, uppslagsord: föremål, första bandet, Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs, 

1996, s. 480 
3 Nationalencyklopedins ordbok, uppslagsord: objekt, andra bandet, Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs, 1996, 

s. 490 
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inklusive pappershandlingar. Som exempel kan nämnas fanor, standar, märken, tavlor, 
ordförandeklubbor samt olika slags nålar. I kapitel 2.1 längre fram i uppsatsen behandlas 
begreppen handling, dokument och arkiv översiktligt för att kunna ge en bild av hur föremål 
kan definieras som en arkivhandling samt även hur man kan se föremålens plats i och roll för 
ett specifikt enskilt arkiv. 
  

1.4 Metod och metoddiskussion 

Jag har gjort kvalitativa intervjuer med representanter för olika folkrörelsearkiv. Först mejlade 
jag de fem utvalda folkrörelsearkiven för att presentera mitt uppsatsämne och fråga om någon 
representant för varje folkrörelsearkiv kunde medverka för en intervju samt om det var 
möjligt att studera slumpvis utvalda arkivförteckningar. När jag fick mejlsvar från de fem 
folkrörelsearkiven så tog jag kontakt igen per mejl och bad arkivinstitutionerna att föreslå en 
tidpunkt för intervju. När jag inte fick något mejlsvar ringde jag upp varje folkrörelsearkiv 
och bokade in tidpunkter för intervjuernas genomförande samt genomförandet av studien av 
arkivförteckningarna. Jag frågade om jag fick spela in intervjuerna på bandspelare och alla 
respondenterna sa att det gick bra. Intervjuerna som jag genomförde på Arbetarrörelsens arkiv 
och bibliotek (ARAB), Skånes Arkivförbund, TAM-arkiv och Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten genomfördes på respektive arkivinstitution då jag dels vill se hur man fysiskt 
förvarar föremål, dels kunna studera arkivförteckningarna på plats i samband med 
genomförandet av intervjuerna. Jag genomförde en telefonintervju med en representant för 
Arkivcentrum Örebro län huvudsakligen för att det folkrörelsearkivet inte arkiverar föremål 
idag utan man samarbetar med länsmuseet som förvarar de föremål som man annars kan tänka 
sig skulle ha lämnats till detta folkrörelsearkiv. Intervjuerna tog mellan 40 och 90 minuter att 
genomföra. Telefonintervjun tog cirka 20 minuter att genomföra. Jag har gjort ordagranna 
avskrifter av varje intervju för att kunna analysera och strukturera upp vad som är viktigt i 
varje intervju. Under intervjuerna har jag använt mig av semistrukturerade frågeformulär. 
Med semistrukturerad intervju menas en situation, i vilken intervjuaren har sammanställt ett 
frågeformulär med övergripande frågor som berör ämnet relativt generellt. Intervjuaren och 
respondenten har utrymme för att föra ett samtal utifrån de övergripande frågorna. 
Intervjuaren har möjlighet att ställa ytterligare frågor samt be respondenten utveckla sitt 
resonemang. Respondenten kan ha möjlighet att ta del av de övergripande frågorna i förväg 
samt har även möjlighet att under intervjun att kunna ge svar som kanske berör flera av de 
övergripande frågorna då respondenten ser att dessa frågor hör ihop i sammanhanget och att 
svaret därför blir bäst om man kan beröra flera övergripande frågor i det svar som man ger till 
intervjuaren.4 Den information som jag har velat få fram genom de semi-strukturerade 
intervjuerna är hur man praktiskt har arkiverat och fortfarande arkiverar föremål samt hur man 
har resonerat kring arkiveringen av föremål. Två exempel på praktiskt arbetssätt som man kan 
se att jag har fått fram i mina intervjuer är att man har de målade fanorna på fanbord för att 
just den typen av fanor ska förvaras plant och med silkespapper emellan för att bevaras för 
framtiden samt att man förvarar de mindre föremålen i separata arkivkartonger bredvid 
arkivkartonger som innehåller pappershandlingar för att dels bevara proveniensprincipen, dels 
spara på utrymmet i arkivlokalen. Av det ovannämnda bör det framgå att jag inte har 
genomfört några djupintervjuer angående relationer mellan kollegor för att nämna ett 
exempel. Jag har endast i mina intervjuer varit intresserad av att få information om hur man 
arbetar kring arkivering av föremål på fem olika folkrörelsearkiv för att kunna göra en 
jämförande analys av materialet i min uppsats. Jag hoppas att alla intervjusvar jag har fått in 
är ärliga och jag ser ingen anledning varför de intervjuade personerna inte skulle ha redovisat 
sitt arbete rörande föremålsarkivering på ett korrekt sätt på deras specifika arkivinstitution för 
                                                           
4
 Bryman, Alan, “Samhällsvetenskapliga metoder”, översättning: Björn Nilsson, Liber AB, Malmö, 2006 s. 127 
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mig då min uppsats rör ett intressant ämne inom arkivforskningen som det inte finns så 
mycket skrivet om.  

Jag har även ägnat tid åt att studera ett urval av arkivförteckningar hos fyra av de 
fem folkrörelsearkiven för att se hur man har förtecknat föremål samt hur hänvisningarna ser 
ut om föremålen inte förvaras tillsammans med de pappershandlingar och andra 
arkivhandlingar som tillhör samma arkiv. Jag har studerat arkivförteckningar på 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), Skånes Arkivförbund, TAM-arkiv och 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Att jag har valt att inte studera arkivförteckningar på 
Arkivcentrum Örebro län beror huvudsakligen på att detta folkrörelsearkiv inte arkiverar 
föremål sedan nästan trettio år tillbaka. Studien av arkivförteckningarna på de fyra 
ovannämnda folkrörelsearkiven har syftat till att ge en bättre förståelse för hur man har 
förtecknat föremål, men även att se om det finns skillnader över en längre tidsperiod som kan 
spegla de diskussioner som har förts angående hur man har arkiverat föremål. Hur jag har 
gjort urvalet rörande studien av arkivförteckningarna presenteras i kapitel 4.6. Då man har 
förtecknat olika på de fyra utvalda folkrörelsearkiven har jag gjort fyra olika urvalsprocesser 
och dessa beskrivs mer ingående i ovannämnda kapitel. Jag är medveten om att ett större 
urval och en studie där fler folkrörelsearkiv ingår kunde ha gett ett mer statistiskt säkerställt 
material.  
 

1.5 Källmaterial och litteratur 

Mitt källmaterial är huvudsakligen intervjuerna och arkivförteckningarna som jag har studerat 
på de folkrörelsearkiv jag valt att ha med i min undersökning. Jag har även läst igenom 
tidskriften ”Arkiv, samhälle och forskning” för år 1988-2006 för att se vad som har skrivits 
om arkivering av föremål samt för att se vad det finns för ytterligare litteratur rörande det 
valda uppsatsämnet. På nästan tjugo år är det ungefär 5 artiklar i tidskriften ”Arkiv, samhälle 
och forskning” som berör föremål och dess hantering. I varje nummer av tidskriften ”Arkiv, 
samhälle och forskning” finns det ungefär 10 artiklar och tidskriften utkom med mellan två 
och fyra nummer per år under den undersökta tidsperioden. I en tidskrift som behandlar 
arkivfrågor är fem artiklar under den undersökta tidperioden att anse som att det är mycket lite 
skrivet om föremål och föremålshantering på arkivinstitutioner. Det finns några handböcker 
som rör arkivering på folkrörelsearkiv. I en av dessa handböcker, ”Folkrörelsernas 
arkivhandbok – Arkiv och framtid i förening”, omnämns arkivering av föremål. I denna bok 
finns även ett kapitel som rör hur man ska arkivera föremål, huvudsakligen fanor och standar. 
Jag är medveten om att denna bok är utkommen för cirka 20 år sedan, men då jag inte har 
kunnat finna någon ny litteratur inom detta forskningsområde har jag fått använda mig av 
denna bok. Det finns ytterligare en handbok som utkom år 2004. Den heter ”Arkivera” och är 
skriven av Louise Högberg. I boken nämns föremål, men endast mycket kortfattat. Det nämns 
ingenting i boken om hur man ska hantera föremålen fysiskt. Det finns inte så mycket skrivet 
om förtecknande av föremål mer än det som nämns i de två handböckerna och en artikel i 
tidskriften ”Arkiv, samhälle och forskning”. Detta behandlas utförligare i kapitel 3.2.  
 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 presenteras proveniensprincipen och det allmänna arkivschemat samt så ges en 
översiktlig definition av begreppen handling, dokument och arkiv. Kapitel 3 behandlar 
tidigare forskning rörande folkrörelsearkiv samt arkivering av föremål på folkrörelsearkiv. I 
kapitlet därefter presenteras de valda folkrörelsearkiven samt resultatet av intervjuerna och 
studien av arkivförteckningarna. Kapitel 5 är en återkoppling till uppsatsens centrala syfte 
med en analys och sammanfattande diskussion rörande resultaten av intervjuerna och studien 
av arkivförteckningarna. Sista kapitlet är en kort sammanfattning av hela uppsatsen. 
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2. Teoretiskt ramverk 

 
Det är viktigt att resonera kring begreppen handling, dokument och arkiv då föremål kan ses 
som en arkivhandling, vilken är en del av ett arkiv.  Längre fram i det här kapitlet finns ett 
delkapitel som behandlar de ovannämnda begreppen översiktligt. Proveniensprincipen är ett 
övergripande teoretiskt ramverk som används generellt vid arkivering i bland annat Sverige. 
Detta teoretiska ramverk syftar till att bevara arkivens ursprungliga ordning genom att man 
huvudsakligen ordnar och förtecknar handlingar och dokument i ett arkiv enligt hur 
arkivbildaren har sorterat sitt material. Proveniensprincipen syftar till att man ska bibehålla 
den ursprungliga ordningen. Föremål är en arkivhandling och tillhör arkivet, men hur ska man 
ordna och förteckna ett arkiv som har föremål enligt proveniensprincipen då man inte kan 
förvara föremål tillsammans med pappershandlingar? Man kan nu se att begreppen handling 
och dokument är sammanlänkade med proveniensprincipen. Lite längre fram i uppsatsen i ett 
delkapitel kommer det allmänna arkivschemat att presenteras som har varit vägledande i cirka 
hundra år när det rör ordnande och förtecknande av arkiv i Sverige.  
 

2.1 Begreppen handling, dokument och arkiv 

Föremål kan ses som en arkivhandling då föremålet utgör en del av ett visst arkiv. Ordet 
arkivhandling förknippas dock nästan uteslutande med pappershandlingar då merparten av 
alla arkivhandlingar utgörs av papper. En arkivhandling är den minsta delen av ett enskilt 
arkiv. Inom den offentliga sektorn använder man sig av begreppet handling i den mening att 
en handling är inkommen eller upprättad hos myndligheten och då utgör denna handling en 
allmän handling.5 Detta innebär att även föremål blir allmänna handlingar då föremål ses som 
arkivhandlingar. Dock rör detta inte folkrörelsearkiv som är enskilda arkivinstitutioner, men 
oftast är arkivhandlingarna offentliga. Barbara Reed ger ett exempel på ett arkivdokument där 
man har valt att bevara Unabombarens koja som bevisföremål. Reed skriver vidare att det är 
viktigt att kunna placera en arkivhandling i ett sammanhang för att arkivhandlingen ska ha 
betydelse för framtida forskning. Hon menar även att det är viktigt att kunna sammanlänka 
olika arkivhandlingar för att man som forskare ska kunna upptäcka och förstå en arkivbildares 
verksamhet och inte endast ett enskilt dokument.6 Det som gör att en arkivhandling är viktig 
för framtiden är den information som finns bevarad i arkivhandlingen och som också kan 
länkas till andra sammanhang och inte om arkivhandlingen till exempel är en pappershandling 
eller ett föremål. Detta innebär att föremål är viktiga för framtida forskning om de uppfyller 
de tidigare nämnda kriterierna, vilka också är viktiga för andra typer av material som olika 
arkivhandlingar produceras på. På Folkrörelsearkivet i Västerbotten har man tagit emot ett 
arkiv från en nedlagd flottningsförening. I detta arkiv ingick även föremål som till exempel 
styrelsebord med stolar, tavlor och modeller av båtar. Man valde att behålla arkivet intakt och 
gjorde en liten utställning i arkivlokalen där man som besökare idag kan få se hela arkivet 
samlat och detta bidrar till att man som besökare/forskare kan få en känsla för hur det var när 
föreningen var aktiv. Det nämnda är ett exempel på när föremål blir arkivhandlingar och att 
föremål ofta då blir allmänna handlingar eftersom det sällan förekommer att föremål blir 
sekretessbelagda. I kapitel 4 och 5 längre fram i uppsatsen omnämns exemplet och i kapitel 
4.6 behandlas intervjusvaren rörande sekretessen mer utförligt. 

                                                           
5
 Gränström, Claes ”Arkivteori” i red. Ulfsparre, Anna Christina ”Arkivvetenskap”, Studentlitteratur, Lund 2006 

s. 18 
6
 Reed, Barbara ”Records”, i eds. McKemmish Sue, Piggot Michael, Reed Barbara och Frank Upward, ”Archives: 

Recordkeeping in Society”, Centre for Information Studies, Wagga Wagga  2005, s. 102-103 
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Begreppet dokument används allt mer när man diskuterar arkiv och hur man ska 
bevara olika typer av dokument och handlingar. Dock är begreppet handling och allmän 
handling välkänt då det är dessa begrepp som har använts huvudsakligen. Dokument är nästan 
synonymt med handling. Den huvudsakliga skillnaden mellan handling och dokument är att 
handling används som ett juridiskt begrepp, medan dokumentbegreppet alltmer idag används i 
större utsträckning genom att man dels har handlingar som inte är på papper utan på andra 
medier, dels att det genom ökat internationellt utbyte uppkommer andra definitioner på andra 
språk som man ska försöka översätta till svenska. Buckland anser att om man ser något i 
naturen är det inte ett dokument, men om man däremot ser samma fenomen på till exempel en 
arkivinstitution eller ett museum är det ett dokument. Han menar att då man försöker att 
bevara något fenomen eller liknande för framtiden på en institution har man gjort ett 
dokument av det eftersom man har förtecknat eller katalogiserat fenomenet. Dock är det svårt 
att exakt definiera vad ett dokument är.7 Enligt detta synsätt på dokument är föremål att anse 
som ett dokument då man har valt att bevara ett visst föremål för att visa på den betydelse 
föremålet kan ha haft för en viss förening. Dokumentbegreppet används alltmer rörande 
elektroniska dokument och genom att man läser allt mer engelskspråkig litteratur influeras det 
svenska språket av andra ord. I förlängningen kan detta leda till att man börjar att använda 
ordet textdokument istället för ordet pappershandlingar. Dock är begreppet handling i 
betydelse av allmän handling ett juridiskt begrepp i Sverige och därför kan det bli 
förväxlingar om man diskuterar begreppen handling och dokument i den bemärkelsen att de 
begreppen blir synonyma. 

Då en arkivhandling är den minsta delen av ett arkiv kan man även undersöka 
arkivbegreppet. Dokument är också att anse som den minsta delen av ett arkiv, men detta 
begrepp används idag inte lika stor utsträckning när man diskuterar ett arkivs fysiska bestånd. 
Enligt Nationalencyklopedin är arkiv dels den samling av handlingar som utgör ett enskilt 
arkiv, dels är det lokalen där handlingarna i de olika arkiven förvaras, dels är det en institution 
som ansvarar för att handlingarna bevaras och tillgängliggörs.8 Louise Högberg använder sig 
av en liknande definition av arkiv i sin bok som är en handbok i hur föreningar kan arkivera 
sina respektive arkiv. Hon gör en mer tydlig definition i det att hon skriver att ett arkiv är de 
fysiska handlingar som uppkommit genom en förenings verksamhet. Som exempel på fysiska 
handlingar nämner hon pappershandlingar, fotografier, bilder och föremål. Hon menar att det 
även hos enskilda människor som är aktiva eller har varit aktiva i den specifika föreningen 
kan finnas föremål eller andra typer av handlingar som är värdefulla för den specifika 
föreningen. Högberg skriver vidare att med handling menas alla olika sorters material som har 
betydelse och i sig självt berättar något om den specifika föreningens historia. Filmer, band, 
digitalt lagrad information och föremål är exempel på typer av material som är 
informationsbärare för den enskilda föreningens historia.9 
 

2.2 Proveniensprincipen 

 Claes Gränström anser att arkiv har funnits lika länge som man har kunnat skriva och läsa. 
Men dock var det inte förrän under franska revolutionen som nationalarkiv blev ett vedertaget 
begrepp. Redan då var det viktigt att ordna och förteckna varje enskilt arkiv eftersom det 
underlättade för forskningen. Man tog ingen hänsyn till hur arkiven såg ut ursprungligen utan 
ordnade och förtecknade om arkiven enligt en viss ämnesindelning som påminner om den 

                                                           
7
 Buckland, Michael K ”What is a “document”?”, artikel på 

www.ischool.berkeley.edu/~buckland/whatdoc.html, hämtad 2006-09-05 samt Buckland, Michael ”What is a 
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 Nationalencyklopedin, uppslagsord: arkiv, Första bandet, Bokförlaget Bra Böcker 1989 s. 548-549 
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 Högberg, Louise ”Arkivera – bevara föreningens historia”, Bilda Förlag, Falköping 2004, s. 5,9 
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ämnesindelning som används av biblioteken.10 Sahlén skriver att denna metod har flera 
nackdelar, varav de två huvudsakliga nackdelarna är följande; att handlingarna i ett specifikt 
arkiv förlorade sin ursprungliga härkomst när handlingarna separerades vid arkiveringen samt 
att värdefull information försvann vid denna separering.11 Men under 1800-talet förändrades 
denna syn på de enskilda arkivhandlingarna och man började att bevara arkivhandlingarna i 
den ordning som de har när de lämnas in till arkiven. Man trodde att om arkivhandlingarna 
bevarades i sin ursprungliga ordning så skulle bevisvärdet vara så intakt som möjligt. 
Proveniensprincipens första början brukar dateras till år 1841 och den började i Frankrike där 
man fastslog att denna princip skulle användas som riktlinje för ordnande och förtecknande av 
de franska departementsarkiven. År 1910 fattades ett enhälligt beslut av den internationella 
arkivkonferensen i Bryssel att detta ordnings- och förteckningssystem skulle vara det allmänt 
bästa systemet just då.12 Denna princip som innebar att man ska behålla de enskilda arkivens 
ursprungliga ordning blev allmänt vedertagen i de arkivförfattningar som fastslogs i Sverige 
år 1903.13 Man ansåg vidare att de enskilda handlingarna i varje enskilt arkiv visade det 
händelseförlopp som skett när det enskilda arkivet skapades och man ansåg att det var viktigt 
att bevara denna ordning för att forskare i framtiden ska kunna förstå hur handlingarna i ett 
enskilt arkiv hör ihop. Att man beaktade ursprungsprincipen som sedermera kom att kallas 
proveniensprincipen i Sverige så tidigt bidrog till att man även bevarade de sökingångar som 
varje enskild arkivbildare har skapat under sin verksamhetsperiod för ett visst arkiv. Detta kan 
bidra till att forskning i ett specifikt arkiv underlättas.14 Margareta Ståhl skriver att det i 
”arkivstadgan fastställs att proveniensprincipen är grundläggande för det svenska 
arkivväsendet.”15 Vidare skriver Gränström att enligt proveniensprincipen ska varje arkiv 
redovisas för sig självt och detta innebär att arkivarien bör kunna urskilja vem som är 
arkivbildaren till ett visst arkiv innan man börjar med ordnande och förtecknande av ett visst 
arkiv.16 Jan Sahlén menar att ”Proveniensprincipens banbrytande idé var att arkivet skulle 
betraktas och bevaras som en sluten enhet. Varje handling och varje serie är intimt förbundna 
med varandra. Lyfts någon handling eller serie ur, går information om helheten förlorad.” 
Sahlén skriver vidare att proveniensprincipen behandlar respekten för det enskilda arkivet då 
det handlar om det enskilda arkivets ursprungliga ordning och arkivet som en egen enhet.17 
Fia Ewald talar om att det finns en yttre och en inre proveniens. Den yttre proveniensen 
handlar om att det är viktigt att avgränsa arkivet utåt, medan den inre proveniensen eller som 
den också kallas strukturprincipen handlar om att man strävar efter att behålla det enskilda 
arkivets inre struktur. Enligt Ewald är det viktigt att så tidigt som möjligt att avgränsa det 
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enskilda arkivet. Hon referar till Hildebrand som anser att i normalfallet ska man anta att det 
enskilda arkivet inkom i den ordning såsom det enskilda arkivet ska arkiveras.18  

Sahlén skriver även att det är viktigt att direkt i början av förtecknandet av ett arkiv 
se vad som finns i arkivet. Han skriver vidare att föremål och trycksaker har en stor betydelse 
då de har använts i föreningen. Därför bör föremålen betraktas som en del av helheten och det 
är på grund av informationen som finns i föremålen som dessa inte ska överlämnas till ett 
museum. Föremålen bör registreras i den förteckning som upprättas till ett enskilt arkiv, då 
föremålen är informationsbärare.19 Hans Gustafsson definierar arkiv såsom ”ett bestånd av 
handlingar som efter hand växt fram hos en arkivbildare till följd av dennes verksamhet och 
lagts för förvaring hos denne.” Denna mening beskriver även arkivbildning såsom en 
process.20 
 

2.3 Allmänna arkivschemat 

Under 1900-talet har man byggt det svenska arkivsystemet på att den yttre och den inre 
ordning hos den enskilda arkivbildaren har bevarats från början och inte förändrats sedan 
dess.21 Allmänna arkivschemat är vedertaget i Sverige och de flesta arkivinstitutioner 
använder sig av det vid förtecknande av arkiv. Allmänna arkivschemat är uppdelat i olika 
huvudavdelningar och varje enskild huvudavdelning kan delas in i underavdelningar som i sin 
tur kan delas in i separata serier som sin tur kan delas in i separata volymer. Varje volym har 
ett specifikt volymsignum och detta gör att varje volym som tillförs får ett unikt 
volymnummer, vilket gör att varje volym får ett specifikt volymnummer även i arkiv som är 
växande. Volymerna innehåller arkivhandlingarna bevarade i de sammanhang som de 
lämnades in av arkivbildaren. Allmänna arkivschemat syftar huvudsakligen till att underlätta 
för forskare att finna just det material som en viss forskare vill forska i.22  
Huvudavdelningarna i allmänna arkivschemat är följande:  
A Protokoll  
B Utgående handlingar  
C Diarier  
D Register och liggare 
E Inkomna skrivelser  
F Ämnesordnade handlingar  
G Räkenskaper  
J Kartor  
K Fotografier  
L Tryck 
Ö Övrigt. 23 

I kapitel 3.2. i uppsatsen nämns tre exempel på var i allmänna arkivschemat man 
kan förteckna föremål. Det förekommer även andra versioner av allmänna arkivschemat och 
det är främst folkrörelsearkiven som har försökt att anpassa allmänna arkivschemat till hur 
deras arkiv är ordnade vid arkivleverans. Allmänna arkivschemat är precis som 
                                                           
18

 Ewald, Fia ”Proveniensprincipen i teori och praktik i de enskilda arkiven” i ”Arkiv, samhälle och forskning” 
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proveniensprincipen betydelsefullt för hur man har arkiverat handlingar i Sverige sedan 
början av 1900-talet. Louise Högberg menar att allmänna arkivschemat kan kännas 
omfattande för en liten förening, men att det allmänna arkivschemat dock är en bra 
utgångspunkt att använda sig av när man ska förteckna en förenings arkiv, eftersom man inte 
behöver ta med alla serier som finns i allmänna arkivschemat i föreningens egen 
arkivförteckning. Man kan också välja att volymförteckna föreningens arkiv om det inte är 
alltför omfattande. Hon skriver vidare att allmänna arkivschemat idag kan kännas föråldrat då 
man inom arkivväsendet alltmer tänker processinriktat och vill dela upp en verksamhet i olika 
processer och arkivera enligt dessa processer.24 Dock är fortfarande allmänna arkivschemat 
aktuellt eftersom man har förtecknat enligt det hittills och främst därför är det viktigt att man 
har kunskap om allmänna arkivschemat. 

 

3. Folkrörelsearkiv- bakgrund och tidigare forskning  

 
Ett typiskt folkrörelsearkiv riktar sin verksamhet mot olika typer av folkrörelser och 
föreningar/organisationer. Folkrörelsearkiven har som ambition att ta emot arkiverade 
handlingar från alla föreningar/organisationer.25 Folkrörelsearkivens uppkomst har sin grund i 
de allt fler folkrörelser som började att bildas under 1800-talet.26 Allt eftersom folkrörelserna 
fick en större betydelse i samhället började medlemmarna i de olika folkrörelserna att inse att 
deras material var viktigt och under 1800-talet kan man se de första tendenserna till 
arkivansvar hos några folkrörelser. Nedan omnämns två exempel på folkrörelsearkiv som har 
relativt stor betydelse för utvecklingen av folkrörelsearkiv på andra orter i Sverige.  

Sommaren år 1902 startades Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) som en 
lokal avdelning för folkrörelser i Stockholm. Den initiala idén med Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek var att det skulle samla och arkivera material för arbetarrörelsen i Sverige. Men 
istället blev det med tiden allt fler lokala och regionala folkrörelsearkiv som växte fram i 
Sverige. Framväxten skedde i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.27 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ombildades år 1967 som en stiftelse med 
Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP), Landsorganisationen (LO) och den svenska staten 
som huvudmän. År 1967 inrättades även en arkivinstitution inom Tjänstemännens 
centralorganisation (TCO) som sedermera övergick i nuvarande TAM-arkiv, vilket bildades år 
1984.28 År 1968 bildades Folkrörelsernas Arkivförbund (FA). Detta är en intresseorganisation 
för folkrörelsearkiv och folkrörelser på riksnivå, regional och lokal nivå. Syftet med denna 
intresseorganisation är att tillvarata medlemmarnas intressen samt informera om 
arkivverksamheten genom att till exempel ha kurser för att bredda kunskapen rörande 
arkivering.29 Ants Viirman nämner i sin artikel ”Förtroendevaldas uppgifter och möjligheter i 
folkrörelsearkiven” tre huvuduppgifter som han anser att folkrörelsearkiven bör ha. De tre 
huvuduppgifterna är följande: att man ska dokumentera folkrörelser genom insamlande av 
material, att man ska vara rådgivande och serviceinriktad när det rör arkivfrågor gentemot 
folkrörelser och andra organisationer samt att den egna arkivinstitutionen ska vara 
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folkbildande.30 Sundqvist har genomfört en enkätundersökning rörande folkrörelsearkivens 
startande, meningen med verksamheten samt hur folkrörelsearkiven är organiserade. 
Enkätundersökningen som riktades till de enskilda arkivinstitutionerna visar att de flesta 
folkrörelsearkiv anger i sina stadgar att de huvudsakliga uppgifterna för det enskilda 
folkrörelsearkivet är ”att inventera, samla, förteckna, bevara och vårda handlingar samt att 
tillhandahålla dessa för forskningsändamål”. Det är även viktigt att folkrörelsearkiven ger råd 
rörande arkivfrågor till de lokala föreningarna/organisationerna samt bidrar till ett ökande 
intresse från allmänheten att ta del av handlingar som finns i de lokala folkrörelsearkiven.31 
Sundqvist och Viirman har ett liknande resonemang rörande de uppgifter som anses vara 
viktiga för folkrörelsearkivens verksamhet. Detta är intressant då detta visar att de 
huvudsakliga uppgifterna för folkrörelsearkiven inte har förändrats på ungefär tio år och det är 
troligt att ovannämnda uppgifter även i framtiden kommer att anses vara folkrörelsearkivens 
huvudsakliga uppgifter. 

Viirman skriver vidare att det är viktigt att skilja på styrelsen, som fattar besluten 
om hur den egna organisationens handlingar ska arkiveras och de som arbetar på 
arkivinstitutionen som ska diskutera hur styrelsens beslut kan omsättas i den fysiska 
arkivverksamheten. Detta innebär att ansvarsfördelningen inom det specifika 
folkrörelsearkivet blir tydlig.32 Det ovannämnda är viktigt att tänka på då även 
”föreningsarkiven utgör en del av vårt kulturarv” samt att detta också innebär att den enskilda 
föreningens styrelse bör ha ett ansvar för hur föreningens arkiv ska vara uppbyggt samt att 
detta arkiv hanteras på ett sätt som garanterar att det bevaras för framtiden.33 Detta innebär att 
det även är av betydelse att veta vilka lagar som styr arkivering, även om dessa inte gäller 
generellt för folkrörelsearkiv. Lagarna kan ge en vägledning till hur föreningens arkiv bör 
ordnas och vilka bestämmelser för utlämnande av handlingarna till forskare och andra 
människor som vill ta del av materialet som ska gälla för den specifika 
föreningens/organisationens material. 
 

3.1 Lagar och förordningar 

Nedan följer en kortfattad presentation av de lagar och förordningar som styr arkivering i den 
enskilda sektorn. Detta tas upp då det kan ha betydelse för hur man har arkiverat föremål 
såtillvida att man till exempel kan ha föremål som är inlämnade av en ekonomisk förening. 
”Organisations- och folkrörelsearkiven lyder under de bestämmelser som gäller för den 
enskilda sektorns arkiv.”34 Tryckfrihetsförordningens avsnitt rörande allmänna handlingar och 
sekretessbestämmelser gäller inte för enskilda arkiv. Det är den enskilda arkivbildaren som 
bestämmer i samråd med den mottagande arkivinstitutionen om dennes inlämnade arkiv ska 
vara helt eller delvis eller inte alls sekretessbelagt. Enligt Margareta Ståhl är den viktigaste 
lagstiftningen för den enskilda sektorn följande; aktiebolagslagen SFS 1975:1385, lagen om 
ekonomiska föreningar SFS 1987:978, bokföringslagen SFS 1976:125 samt preskriptions- och 
taxeringsförordningarna. Dock så berörs inte folkrörelserna och liknande organisationer av 
aktiebolagslagen då dessa föreningar och organisationer inte utgör några företag. Om 
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föreningen/organisationen har tagit tillvara och främjat de egna medlemmarnas ekonomiska 
intressen är det en ekonomisk förening och lyder därmed under lagen om ekonomiska 
föreningar och bokföringslagen. Om föreningen/organisationen däremot har varit ideell så 
lyder den inte under någon speciell lag. Ideella föreningar är de vanligast förekommande 
arkivbildarna i den enskilda sektorn. Det finns dock praxis som råder för olika typer av 
folkrörelseorganisationer som har bedrivit en speciell sorts verksamhet. Några frikyrkliga 
samfund har vigselrätt, vilket gör att vigselböckerna som förs även ska arkiveras. Ett annat 
exempel är de fackliga organisationerna som har material rörande bland annat 
arbetarskyddslagstiftningen och olika avtal som slutits mellan fackförbund och arbetsgivare.35 
Upphovsrättslagen innebär att ett verk som har verkshöjd skyddas. Det är både publicerade 
och opublicerade verk som skyddas av upphovsrättslagen.36 Ett fotografi är 
upphovsrättsskyddat i 50 år och ett litterärt verk är upphovsrättskyddat i 70 år efter 
upphovsmannens död. Om ett verk som har en upphovsman ska visas måste man namnge 
denna person då det är en ideell rättighet. Upphovsmannen har även ekonomiska rättigheter 
såsom att få ersättning när hans/hennes verk mångfaldigas. Dock är statliga och kommunala 
arkiv och bibliotek undantagna från lagparagrafen rörande ovannämnda ekonomiska 
rättigheter. Nämnda institutioner får framställa enstaka exemplar av upphovsrättsskyddade 
verk om det är för enskilt bruk. Kerstin Martinsdotter skriver vidare att ”man får ej heller 
citera ur ej offentliggjorda verk.37 Om man äger något som har donerats av någon person 
innebär detta inte att man då får visa det offentligt, då det är upphovsmannen som har 
rättigheterna till sitt eget verk. Det som rekommenderas är att när någon person donerar ett 
verk till en arkivinstitution så sluts ett avtal mellan upphovsmannen/den person som levererat 
arkivet och den berörda arkivinstitutionen rörande användandet av detta verk i olika 
sammanhang.38 Då lagar och författningar uppdateras kontinuerligt kan det som refereras 
ovan inte vara aktuellt just nu, men generellt är det som står ovan giltigt fortfarande då 
ändringar och tillägg oftast innebär att det görs smärre justeringar av olika lagar och 
förordningar. 
 

3.2 Föremål på folkrörelsearkiv 

Tore Johansson menar att ”av alla arkiv löper troligen föreningsarkiven störst risk att skingras 
eller förkomma.” Han anger tre orsaker till detta; det finns ingen lag eller förordning som 
tvingar föreningar att bevara material mer än tio år tillbaka i tiden, arbetssättet som tillämpas 
med en styrelse som omväljs relativt ofta ökar risken för att föreningens handlingar skingras 
samt att det finns en låg medvetandegrad rörande föreningens arkiv. Johansson skriver vidare 
att för att minska risken för att detta ska ske bör man anställa en arkivvårdare som får 
huvudansvaret för att handlingarna bevaras och arkiveras på ett så korrekt sätt som möjligt.39  

I boken ”Folkrörelsernas arkivhandbok” omnämns att enskilda arkiv som levereras 
in till folkrörelsearkiv innehåller pappershandlingar, men det förekommer allt oftare att andra 
typer av handlingar såsom till exempel föremål lämnas in. Föremål kan exempelvis vara 
standar, fanor och ordförandeklubbor.40 Madli Kurdve anser att föremål som levereras in 
                                                           
35

 Ibid. s. 25-29 
36

 Ibid. s. 25-29 
37

 Martinsdotter, Kerstin ”Ett brev betyder så mycket – Arkivsamfundets andratemadag om personarkiv 1998” i 

”Arkiv, samhälle och forskning” 1999:1 Stockholm, s. 63 
38

 Ståhl, Margareta ” Lagar och förordningar för arkiv” i ”Folkrörelsernas arkivhandbok – Arkiv och framtid i 

förening”, Folkrörelsernas arkivförbund, Civildepartementet, Stockholm 1988, s. 32-33 
39

 Johansson, Tore ”Arkiven i stadgar och föreskrifter” i Folkrörelsernas arkivhandbok – Arkiv och framtid i 

förening”, Folkrörelsernas arkivförbund, Civildepartementet, Stockholm 1988, s. 36 
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tillsammans med ett enskilt arkiv kan ges en egen huvudavdelning eller att enstaka föremål 
kan förtecknas under serie Ö, Övriga handlingar. Hon skriver vidare att de föremål som bör 
tas upp i en arkivförteckning är de föremål som har betytt mycket för den enskilda föreningen. 
Några exempel på föremål som kan ha betydelse för den enskilda föreningen är fanor, 
ordförandeklubbor, priser och emblem.41 Även Louise Högberg förordar i sin bok att man 
förtecknar föremål i serie Ö och att föremålen förtecknas i en egen underserie, t.ex. ”Ö2. 
Föremål och Ö3. Fanor och standar”.42 Det förekommer även att föremål lämnas in 
tillsammans med personarkiv. När föremål lämnas in tillsammans med personarkiv bör de 
förtecknas enligt det speciella arkiveringsschema för personarkiv som Martin Grass utarbetat.  
I sin artikel ger Grass förslag på ett speciellt förteckningsschema för personarkiv som ser ut 
enligt följande; 1. Personliga handlingar 2. Manuskript och egna verk 3. Korrespondens 4. 
Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet 5. Samlingar 6. Övrigt. Grass skriver vidare att 
under 6. Övrigt kan föremål och annat avvikande material förtecknas.43  

Louise Högberg skriver att ”föremål sparas ofta på grund av den symboliska 
betydelse de kan ha för arkivbildaren”, d.v.s. den specifika föreningen/organisationen. 
Vimplar, nyckelringar och fanor är exempel på föremål som kan ha betydelse. Högberg anser 
att det endast är ett exemplar av varje föremål som bör bevaras i föreningens arkiv och att de 
föremål som ska bevaras bör förvaras i arkivkartong eller motsvarande lämplig kartong som 
skyddar de föremål som bevaras. Hon skriver vidare att man bör undvika att arkivera 
skrymmande föremål.44 En typ av föremål som kan vara skrymmande och som det finns 
relativt mycket av i enskilda arkiv är fanor då dessa har haft en relativt stor betydelse som 
informationsbärare och varit en av de mest betydelsefulla föremål som man har samlats kring 
i den enskilda föreningen. Om man lämnar in sin fana eller sitt standar till ett folkrörelsearkiv 
får man hoppas att den specifika arkivinstitutionen har tillräckligt med ekonomiska medel för 
att kunna restaurera och bevara fanorna för framtiden. De två vanligaste materialen som 
fanorna är tillverkade av är siden och ylle. Siden är ett mycket ömtåligt material som kan gå 
sönder mycket lätt och därför krävs det att en fana av siden hanteras varsamt. Med ylletyg 
finns problemet skadedjur som kan göra småhål i fanduken. Fanduken får inte besprutas med 
bekämpningsmedel utan det är, enligt Barbro Eriksson, bättre om man konsulterar ett museum 
i de fall då fanduken är angripen av smådjur. Målade fanor ska förvaras plant då målningen 
annars kan spricka. Kantbårder, tofsar och snoddar som är fästade vid en fana är oftast 
tillverkade i andra material än den enskilda fanan. Detta kan medföra problem vid hantering 
och förvaring av den specifika fanan då varje enskilt material måste hanteras på ett visst sätt. 
Märkningen av en fana för att återsöka den görs lättast genom att man fäster ett vitt 
bomullsband vid fanans ena kant märkt med den siffra som representerar just den fanan i 
arkivförteckningen. Fanan eller standaret bör fotograferas då detta underlättar för en person 
som vill forska om fanorna samt gör att fanorna bevaras bättre eftersom de då inte behöver 
plockas fram så ofta. Barbro Eriksson skriver vidare att luftfuktigheten i arkivlokalen bör vara 
konstant kring 55 % samt att temperaturen bör vara konstant kring 15 grader. Det är viktigt att 
ha en god luftcirkulation och att lokalen inte är allt för ljus då detta kan påverka hur textilierna 
bevaras.45  
 

                                                           
41

 Kurdve, Madli ”Förteckningsplaner” i ”Folkrörelsernas arkivhandbok – Arkiv och framtid i förening”, 

Folkrörelsernas arkivförbund, Civildepartementet, Stockholm 1988, s. 65 
42

 Högberg, Louise ”Arkivera – bevara föreningens historia”, Bilda Förlag, Falköping 2004, s. 39 
43

 Grass, Martin ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting” i ”Arkiv, 

samhälle och forskning” 1989, Svenska Arkivsamfundets skriftserie nr 32, Helsingborg 1989, s. 33 och 38 
44

 Högberg, Louise ”Arkivera – bevara föreningens historia”, Bilda Förlag, Falköping 2004, s. 21-22 
45

 Eriksson, Barbro ”Några ord om fantyg” i ”Folkrörelsernas arkivhandbok – Arkiv och framtid i förening”, 

Folkrörelsernas arkivförbund, Civildepartementet, Stockholm 1988, s. 97-103 



15 

 

4. Föremål på fem olika folkrörelsearkiv 

 
Jag har valt att besöka fem folkrörelsearkiv och dels intervjua representanter på de fem valda 
folkrörelsearkiven om hur de ser på arkivering av föremål, dels undersöka var föremål hamnar 
i den specifika arkivförteckningen när man ordnar och förtecknar ett arkiv. De 
folkrörelsearkiv som jag har valt att ta med i undersökningen är Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek (ARAB), TAM-arkiv, Skånes Arkivförbund, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och 
Arkivcentrum Örebro län. Nedan kommer först en presentation av varje arkivinstitution och 
därefter resultatet av intervjuerna och studien av arkivförteckningarna. 
 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) grundades år 1902 och är en fristående 
stiftelse med tre huvudmän; Landsorganisationen (LO), Socialdemokraterna och den svenska 
staten. Det finns ungefär 5000 arkiv från olika organisationer, främst politiska och fackliga 
organisationer då denna arkivinstitution dokumenterar arbetarrörelsens historia. Det finns 
även många personarkiv och ungefär 120 utländska arkiv. På arkivinstitutionen finns också 
relativt stora samlingar omfattande fanor, föremål, ljudband, videoband, affischer och 
fotografier. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har även en depå i Grängesberg där man för 
närvarande förvarar fanor och föremål samt arkiv som ska ordnas eller förtecknas samt andra 
arkiv som är iordninggjorda. Det finns även ett bibliotek som främst har litteratur rörande 
arbetarrörelsen ur olika perspektiv, men även mer generell samhällsvetenskaplig litteratur 
finns på detta bibliotek. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har forskningsfrämjande 
verksamhet såsom utställningar i expeditionslokalen och anordnande av gruppvisningar 
rörande arbetarrörelsens historia samt arkivinstitutionens arkiv- och biblioteksbestånd. 
Arkivinstitutionen ger även ut tidskriften ”Arbetarhistoria”.46  

Skånes Arkivförbund grundades år 1993 och är ett regionalt arkiv för folkrörelserna 
i Skåne. Skånes Arkivförbund samarbetar med ett tjugotal lokala arkiv i Skåne för att 
huvudsakligen främja forskningen om lokalhistorien. Cirka 150 föreningar och organisationer 
är medlemmar i Skånes Arkivförbund. I Skånes Arkivförbunds samlingar finns arkiv från 
exempelvis enskilda personer, religiösa församlingar, idrottsklubbar, fackliga lokalföreningar 
samt företag. Arkiven som tas emot innehåller förutom pappershandlingar även föremål, 
fanor, fotografier och affischer. Skånes Arkivförbund anordnar kurser rörande arkivering för 
lokala föreningar/organisationer samt informerar och tillhandahåller information rörande 
arkiveringsfrågor som föreningar/organisationer har. Man har även en anställd arkivpedagog 
som har ansvar för verksamheten som riktas mot skolor och liknande institutioner.47 Ingrid 
Andersson på Skånes Arkivförbund nämner att i Skåne är det lite speciellt då Skånes 
Arkivförbund är ett regionalt arkivförbund och att det även finns ett antal lokala 
föreningsarkiv som är medlemmar i Skånes Arkivförbund. Man har valt att ha den lokala 
anknytningen, vilken innebär att man försöker bevara handlingarna så lokalt som möjligt. Det 
finns ett näringslivsarkiv för Skåne i Helsingborg och ett arbetarrörelsearkiv i Malmö. Detta 
innebär att de enskilda arkiven i Skåne är splittrade på några olika mindre och större 
arkivinstitutioner. Det finns ett beståndsregister som heter Skåneregistret som innefattar hela 
Skåneregionen. Skåne Arkivförbund har ca 2000 hyllmeter arkivhandlingar och ungefär lika 
många arkivbildare då nästan varje enskilt arkiv utgörs av ett mindre bestånd av 
arkivhandlingar.48  

Enligt arkivarie Björn Holmberg bildades TAM-arkiv ”genom en sammanslagning 
av TCO: s (Tjänstemännens centralorganisation) arkiv och Industritjänstemannaförbundet 
SIF:s  museum. I TCO:s arkiv ingick arkiven för de olika fackförbunden” som under denna 
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tidsperiod var anslutna till TCO samt närstående organisationer.” M:et i TAM-arkiv stod 
ursprungligen för museum, Tors brukstjänstemannamuseum. I början av sin 
verksamhetsperiod hade TAM-arkiv utställningslokaler i Stockholms innerstad samt en del 
museiverksamhet. Museiföremålen låg huvudsakligen i en depå på Nordiska museet, men när 
TAM-arkivs museiverksamhet avvecklades sändes föremålen tillbaka till de orter och bruk 
som de ursprungligen kom ifrån. Holmberg anser att detta återspeglar en viss 
proviniensprincip. Det var under slutet av 1990-talet som museiverksamheten avvecklades 
och verksamheten inom TAM-arkiv blev då mer arkivinriktad. Idag levererar även SACO 
(Svenska akademikers centralorganisation) sitt material till TAM-arkiv.49 TAM-arkiv är en 
ideell organisation som ska främja forskningen rörande tjänstemanna- och akademikeryrkenas 
historia och framväxt.50 TAM-arkivs huvudskaliga uppdrag är att ”förvara, vårda, 
tillgängliggöra och tillhandhålla medlemsorganisationernas arkivmaterial”. TAM-arkiv 
ansvarar för att hjälpa medlemmarna att upprätta dokumenthanteringsplaner och att informera 
generellt om olika arkivfrågor till medlemmarna. Man ska även ta tillvara och bidra med 
kunskap och kompetens till medlemmarna samt att även bidra till historisk forskning och 
kompetens rörande de olika medlemsorganisationerna.51  

Under 1950-talet började några folkrörelser i Västerbotten att inse i vilket skick 
deras material var och detta ledde till att dessa föreningar ansåg att man skulle starta ett 
folkrörelsearkiv för Västerbottens län. I början när det bildades hade man samarbete med 
Länsmuseet i Västerbotten samt Länsbildningsförbundet.52 Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
bildades år 1969. Folkrörelsearkivets lokaler finns i Umeå och Skellefteå, men huvudarkivet 
är placerat i Umeå. De huvudskaliga uppgifterna är att samla in, vårda och förvara 
arkivmaterial från organisationer och då främst folkrörelseorganisationer i Västerbottens län. 
Man ska även tillgängliggöra materialet för forskning. Folkrörelsearkivet omfattar ca 6000 
hyllmeter som rymmer ca 10000 arkivbildare. Det finns ett bokbinderi och en 
arkivsaneringsanläggning som är lokaliserad i närheten av filialen i Skellefteå. 
Folkrörelsearkivet finansieras huvudsakligen av anslag från Umeå kommun, Skellefteå 
kommun och Västerbottens landsting.53 Genom samarbetet med Länsmuseet i Västerbotten 
fick man år 1976 större lokaler54 och samarbetet med Länsmuseet i Västerbotten fortsätter än 
idag och förhoppningsvis också i framtiden. 

År 2007 bildades Arkivcentrum Örebro län genom en sammanslagning av 
Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och Örebro läns företagsarkiv. Folkrörelsernas arkiv i 
Örebro län bildades år 1969 som ett kommunarkiv för Örebro. Folkrörelsearkivet ska bidra till 
användning av det inlämnade arkivmaterialet samt informera och besvara frågor rörande 
arkivering. Man ska också dokumentera föreningslivet i Örebro län. Örebro läns företagsarkiv 
bildades år 1985 och det huvudsakliga syftet är att dokumentera och bevara företagsarkiv i 
Örebro län. Idag har de uppgifter som nämnts ovan övertagits av Arkivcentrum Örebro län. På 
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Arkivcentrum Örebro län förvaras handlingar från mer än 3000 föreningar och 500 företag. 
Omfånget på arkivhandlingarna är mer än 5 km.55 
 

4.1 Föremål; antal, typ och de vanligaste  

Arkivarie Lâle Svensson på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek tror att det är ganska vanligt 
förekommande att föremål följer med vid arkivleveranser, men att det är svårt att uppskatta 
antalet föremål i siffror och det beror ju också på hur man definierar vad ett föremål är. Hon 
anser att det är ganska svårt att definiera vad ett föremål är och detta bidrar till att det är 
ganska svårt att kategorisera alla föremål i en specifik kategori. Dock anser hon att ett föremål 
är en handling eller ett dokument enligt arkivariens sätt att se på föremålet. Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek har ett separat föremålsregister och även separata register för fanor, 
fotografier och affischer. Svensson tror att det vanligaste föremålet som Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek tar emot är fanor då de har flest fanor relaterat till det uppskattade antalet 
föremål. Hon nämner även att det är ganska vanligt att det följer med ordförandeklubbor, 
stämplar, märken och någon slags nål. Dock menar hon att det inte finns några systematiska 
föremål som följer med en viss typ av förening utan att det är slumpmässigt vilken typ av 
föremål som följer med en arkivleverans. Man kan inte heller anta att det finns en viss typ av 
föremål i en viss typ av levererade arkiv.  Dock är det svårt att uppskatta hur många föremål 
som finns på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. I föremålsregistret finns det 380 poster och 
Svensson uppskattar att det rör sig om 50 % av föremålen som är registrerade vilket skulle 
innebära att det finns cirka 800 föremål, men då har man inte räknat med fanorna och i 
fanregistret finns 1263 poster. Hon nämner vidare att då har man inte räknat med alla märken 
som finns inlevererade och man har ordnat märkena på så vis att man har kategoriserat dem 
efter föreningar och liknande. Hon menar att om man skulle räkna även dessa märken skulle 
man vara uppe i en ganska stor summa rörande antalet föremål. Svensson nämner att det på 
grund av ovannämnda orsaker är svårt att säga hur många föremål som finns på 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.56  

Arkivarie Ingrid Andersson på Skånes Arkivförbund tror att man tar emot de 
föremål som man kan tänka sig är typiska för föreningsarkiv. Andersson nämner följande 
exempel på föremål; fanor, affischer, bordsstandar och knappar. Hon tror att det vanligaste 
förekommande föremålet är små nålmärken så kallade pins, men det finns ingen statistik på 
vilket föremål som är vanligast förkommande mer än att det finns 803 poster i 
föremålsregistret vid Skånes Arkivförbund. Hon berättar även att man tar emot de allra flesta 
föremålen som rör en förenings verksamhet. Idag är den huvudsakliga begränsningen 
storleken på ett visst föremål, men dock har Skånes Arkivförbund tagit emot några altartavlor. 
Andersson menar att det blir ett ställningstagande när man tar emot ett föremål då man 
funderar på vad som händer med ett specifikt föremål om folkrörelsearkivet inte tar emot det. 
Detta innebär att man tar emot föremål i stor utsträckning då även föreningar vill lämna in 
föremål för att bevara alla sina handlingar sammanhållna och då blir det ju en diskussion som 
rör proveniensen för inlämnade arkiv. Andersson tror att det följer med föremål till ungefär 75 
% av alla inlämnade arkiv till Skånes Arkivförbund. Skånes Arkivförbund tar emot mellan 
150 och 200 arkiv per år som depositioner och Andersson tror att det följer med föremål med 
ett hundratal inlämnade arkiv per år, men att det är svårt att veta exakt. Hon berättar vidare att 
föremålen, fotografierna och ritningarna registreras i separata register idag. Andersson 
nämner även att en stor del av arkivmaterialet på Skånes Arkivförbund är oförtecknat och 
detta innebär att föremålen till dessa arkiv oftast inte är registrerade. Dock förekommer det att 
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ett föremål registreras utan att arkivet det tillhör förtecknas vid samma tidpunkt. I 
föremålsregistret finns 803 registreringar. Som exempel på föremål som finns registrerade i 
registret nämner Andersson följande: affischer, tavlor, plaketter, ordförandeklubbor, tröjor, 
nålar, små kistor, chartrar och tyger.57  

Arkivarie Björn Holmberg anser att det är svårt att uppskatta antalet föremål som 
tas emot per år och vill istället prata om arkivleveranser. Han uppskattar dock att det tas emot 
ett halvt dussin föremål per år. Att det inte kommer så många föremål per år beror 
huvudsakligen på att organisationerna som levererar material till TAM-arkiv ”tillverkar 
mycket färre pr-föremål än vad arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och liknande” gör.  Men 
detta kan dock variera och speciellt vid slutleveranser följer föremål med till TAM-arkiv. De 
vanligaste föremålen som tas emot är ordförandeklubbor, rockslagsmärken och liknande 
föremål som rör pr-material. Man har även tagit emot och tar emot fanor och standar. Man 
placerar mindre föremål i separata arkivkartonger och oftast levereras de mindre föremålen i 
separata arkivkartonger. Dessa arkivkartonger placeras bredvid de arkivkartonger 
innehållande pappershandlingar som tillhör samma enskilda arkivbildare. Holmberg anser att 
det är kännetecknande att tjänstemannaorganisationer tillverkar färre pr-föremål än vad 
arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och liknande rörelser har gjort.58  

De vanligaste föremålen som tas emot på Folkrörelsearkivet i Västerbotten är enligt 
Monica Sténs balloteringsurnor, ordförandeklubbor och byakistor. Som exempel på föremål 
nämner Sténs skifteskartor, byakistor, sparbössor, budkavlar, inramade diplom, stämplar, 
pokaler, urnor, priser, balloteringsurnor, ordförandeklubbor, tavlor, skyltar, bordsstandar, och 
fanor. Det finns ett hundratal fanor på folkrörelsearkivet i Umeå och ett femtiotal fanor på 
filialen i Skellefteå. Sténs anser att hon inte kan tala om hur många föremål som finns på 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten då man aldrig har räknat föremålen. Man har aldrig 
genomfört en inventering av föremålen, men Sténs anser att detta skulle vara intressant att 
göra. Om man skulle uppskatta antalet föremål anser Sténs att den siffran blir missvisande 
eftersom man inte vet med säkerhet hur många föremål som finns på folkrörelsearkivet.59  

Göran Henriksson, på Arkivcentrum Örebro län, nämner följande som exempel på 
föremål: balloteringsurnor, ordförandeklubbor, bordsstandar, medaljonger och fanor.60  

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att representanterna för 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Skånes Arkivförbund, TAM-arkiv och 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten anser att det är svårt att uppskatta antalet föremål som finns 
på respektive arkivinstitution. Att man inte vill ange en siffra beror huvudsakligen på att den 
siffran skulle vara för generell och kanske inte stämma överens med det antal föremål som 
finns om man skulle genomföra en inventering. Detta beror dels på att man inte har förtecknat 
alla inlämnade arkiv, dels på att det ibland kan vara svårt att definiera vad ett föremål är. På 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Skånes Arkivförbund har man separata 
föremålsregister, men då man inte har registrerat alla föremål i registret på grund av olika 
anledningar är det svårt att uppskatta antalet föremål som finns. De föremål som nämns som 
vanligast förekommande av representanterna för de fem folkrörelsearkiven är följande: fanor, 
ordförandeklubbor och märken. Andra föremål som omnämns är tröjor, byakistor, altartavlor, 
budkavlar, pins och tavlor. 
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4.2 Förvaring 

Nästan alla föremål på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) förvaras idag i 
Grängesberg. De föremål som används vid utställningar eller används ofta förvaras i lokalen i 
Stockholm. Ett exempel på detta är den separata fanförvaringen och Svensson berättar att 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har en hög standard på sin fanförvaring i Grängesberg. I 
Grängesberg förvarar man de målade fanorna på fanbord medan de broderade fanorna 
förvaras ihoprullade. Man har lagt silkespapper mellan de målade fanorna på fanborden för att 
fanorna ska bevaras bättre för framtiden. Man har märkt fanorna med en liten tygbit på vilken 
står fannumret som kan återfinnas i det specifika beståndsregistret över fanorna. Svensson 
anser att Grängesberg gruvstuga är en mycket bra lokal att förvara fanorna i, då det är en 
mycket rymlig lokal, vilket krävs för förvaringen av fanorna på fanborden. Men hon berättar 
även att det är väldigt kallt på vintern och mycket varmt på sommaren och att det egentligen 
ska vara en jämn temperatur över hela året för fanförvaringen. I Grängesberg hänger även 
några fanor utställda, vilket möjliggörs genom att det är högt i tak i lokalen. Man förvarar 
fanorna, stängerna, bälten, tofsar och annat material var för sig. Alla de olika tillbehören till 
varje fana märks upp med den specifika fanans nummer för att lättare kunna återsökas. Detta 
innebär att om det kommer en beställning på en fana så får man plocka fanan från en plats och 
de olika tillbehören från varje enskild arkivplats.61  

På Skånes Arkivförbund är förvaringen av föremål olika beroende på vad för slags 
föremål det är. Om föremålet är litet kan det få plats i en egen arkivkartong, men om det är 
avvikande format som är större än A4 förvaras föremålen på en egen plats i magasinet. 
Skånes Arkivförbund har cirka 61 stycken fanor. Fanorna förvaras ihoprullade på cylinderrör 
med silkespapper emellan. Andersson tycker att planförvaring är att föredra, men att det inte 
finns plats för det i magasinet.62 

Monica Sténs på Folkrörelsearkivet i Västerbotten anser att om föremålen är små 
kan man förvara dessa i separata arkivkartonger. Men om det rör större föremål förvaras de 
antingen längst ner eller längst upp i hyllsektionerna. Genom att förvara föremålen i separata 
arkivkartonger så skyddas föremålen från damm och liknande samt så skyddas 
pappershandlingarna från att förstöras av föremålen. De byakistor som tas emot och inte är 
alltför stora behåller man, medan föreningarna kan donera stora byakistor till det närliggande 
museet. På Folkrörelsearkivet i Västerbotten har man mycket samarbete med museet i samma 
byggnad när det rör föremål och liknande material huvudsakligen för att museet har bättre 
förvaringsmöjligheter för de här typerna av arkivhandlingar. De föremål som lämnas in till 
folkrörelsearkivet märks upp och placeras i en arkivlokal. Som exempel på förvaring av 
föremål kan nämnas att på Folkrörelsearkivet i Västerbotten har man valt att behålla ett stort 
skåp, i vilket man förvarar pokaler från olika föreningar. Här har man valt att ställa ut 
pokalerna och visa dessa för besökare ibland. När det rör fanor och standar så planförvarar 
man dessa i två stora skåp i den ena av arkivlokalerna. På väggen bredvid skåpen hänger man 
upp tillbehör såsom käppar, emblem och bärselar. Man kan få låna fanorna för att använda 
dem i till exempel första majtåg. Följande är ett exempel på föremålsförvaring på 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten. För några år sedan tog man emot hela Umeå 
flottningsföreningsarkiv och då lät man göra en permanent utställning av föremålen. Man lät 
renovera styrelsebordet med tillhörande stolar och då arkivhandlingarna som är på papper 
som tillhör flottningsarkivet många gånger är tunga att bära så låter man studiegrupper sitta 
vid styrelsebordet och studera dessa arkivhandlingar. Även tavlorna och en båt finns 
uppställda på väggarna bakom styrelsebordet. Sténs anser att denna satsning har varit rolig för 
att man har kunnat få en användning för föremålen och kan visa upp dem för 
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forskare/besökare. Om folkrörelsearkivet inte hade haft plats att göra en utställning anser 
Sténs att museet hade fått föremålen istället.63 

Henriksson, på Arkivcentrum Örebro län, menar att man undantagsvis tar emot små 
föremål eftersom man anser att man inte har den kunskapen och de utrymmen som krävs för 
att bevara föremålen. Man förvarar föremålet tillsammans med de övriga pappershandlingarna 
i arkivkartonger.64 

Sammanfattningsvis nämns särskilt att fanorna kräver speciell hantering och 
förvaring för att bevaras för framtiden. Man kan förvara fanorna antingen planliggande eller 
ihoprullade. Planliggande är att föredra om man har utrymme för det. Ofta förvaras små 
föremål i en egen arkivkartong tillsammans med resten av arkivet. De fyra representanterna 
för de fyra folkrörelsearkiv som förvarar föremål anser att man skulle kunna förbättra 
förvaringsmöjligheterna. På Arkivcentrum Örebro län anser man att man har kommit fram till 
en utmärkt lösning då man har fört över ansvaret för föremålsförvaring till länsmuseet. 
 

4.3 Registrering och förtecknande av föremål 

När man förtecknar arkiv på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) använder man sig 
generellt av allmänna arkivschemat och då förtecknar man föremål under Ö, övrigt, och 
ganska långt ner i Ö-hierarkin. Men när det rör personarkiv har Martin Grass, 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, utvecklat ett speciellt arkivschema för personarkiven 
som är allmänt vedertaget idag. I detta arkivschema förtecknar man föremål under nummer 5 
som är samlingar. När det rör den fysiska förvaringen av föremål förvaras dessa separat. För 
den fysiska förvaringen använder man sig av ett beståndsregister, i vilket man kan se var de 
olika arkivhandlingarna förvaras. Detta innebär att arkiv kan få många poster i 
beståndsregistret om arkivhandlingarna i det specifika arkivet förvaras på många olika platser 
i de olika arkivlokalerna som Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek förfogar över.65  

När man på Skånes Arkivförbund förtecknar ett arkiv som innehåller föremål 
hänvisar man i arkivförteckningen till föremålsregistret genom att ange den siffra i 
föremålsregistret som föremålet har fått i arkivförteckningen. När man förtecknar föremål 
förtecknar man dem under serie Ö, övrigt, i allmänna arkivschemat. Man använder sig oftast 
av allmänna arkivschemat när man förtecknar, men om arkivet är litet så använder man sig av 
volymförteckning. Den registreringsblankett som Skånes Arkivförbund tillämpar vid 
föremålsregistrering har de fått från ett museum, så Andersson tror att man även har tagit 
emot en del av museets erfarenheter när det rör föremålsregistrering. Dock kan det vara olika 
mycket uppgifter om föremålet på denna registreringsblankett beroende dels på hur mycket 
uppgifter som finns om det specifika föremålet, dels vem det är som har fyllt i den enskilda 
registreringsblanketten. Detta föremålsregister finns än så länge endast på papper, men enligt 
Andersson är ett av de kommande projekten att digitalisera hela föremålsregistret med 
fotografier av föremålen. Idag använder de anställda vid Skånes Arkivförbund ett 
beståndsregister som heter Skåneregistret som är ett beståndsregister rörande de enskilda 
arkiven runtom i Skåne. Skånes Arkivförbund har ingen uttalad policy rörande arkivering av 
föremål, men man tillämpar proveniensprincipen. Det finns rutiner som man använder sig av 
vid emottagande och registrering av föremål. Vid registrering av föremål används den 
särskilda föremålsregistreringsblanketten. Ett ytterligare kommande projekt är att digitalisera 
fotografierna och göra fanorna sökbara i ett digitalt register.66  
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På TAM-arkiv förtecknar man föremål under Ö, övrigt, i allmänna arkivschemat. 
Det finns inget separat föremålsregister utan man skriver oftast i volymanmärkningen vilken 
typ av föremål det är.67  

På Folkrörelsearkivet i Västerbotten använder man sig av allmänna arkivschemat 
när man förtecknar och föremål förtecknas under M, föremål, i allmänna arkivschemat. Sténs 
anser att det är en praxis på folkrörelsearkivet att föremål förtecknas under M i allmänna 
arkivschemat. Det finns inget separat föremålsregister utan föremålen är förtecknade i 
respektive arkivförteckning. Då man deponerar över föremål till museet antecknas detta i 
respektive arkivförteckning. Dock menar Sténs att det ger en viss känsla om föremålen kan 
bevaras tillsammans med pappershandlingarna, men hon menar samtidigt att detta inte alltid 
är möjligt.68  

Om man tar emot ett föremål på Arkivcentrum Örebro län förtecknar man det under 
Ö, övrigt, i allmänna arkivschemat.69  

Sammanfattningsvis ser man att de fem arkivinstitutionerna förtecknar enligt 
allmänna arkivschemat. Vid fyra av fem arkivinstitutioner förtecknas föremål under Ö, övrigt, 
medan man på Folkrörelsearkivet i Västerbotten har valt att förteckna föremål under M, 
föremål. Ibland kan man också volymförteckna och då får föremål oftast en egen volym. 
 

4.4 Föremål; diskussioner, problem och eventuella lösningar 

Svensson på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek anser att det finns en del problem med 
föremål och ett problem som hon nämner är att det ofta är svårt att finna den proveniens, i 
vilken föremålet har sin tillhörighet. Men om man finner proveniensen så anser hon att 
föremålen är ganska centrala och det är viktigt att man gör en värdering av föremålen precis 
som man gör med andra typer av arkivhandlingar. På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek för 
man en diskussion om hur man ska berätta för arkivlämnarna att man tar emot föremål, men 
att arkivlämnarna ska vara medvetna om att föremålen behandlas som arkivhandlingar och 
inte som museiföremål då detta är viktigt för hur föremålen kommer att bevaras för framtiden. 
Svensson berättar vidare att man ibland även gallrar ut föremål precis som man gör med andra 
typer av arkivhandlingar om de inte anses vara viktiga för att bevara information om den 
specifika föreningen. Hon berättar att såsom Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ser det så 
har föremål inte så stort informationsvärde i sig självt om man ser till informationen som kan 
finnas i fackliga avtal och olika föreningars protokoll. Svensson berättar vidare att hur 
diskussionen kring föremål ser ut beror på vilka entusiaster som finns i de olika föreningarna 
och menar att om det finns personer som är mycket engagerade i frågorna rörande arkivering 
av föremål så diskuteras detta mycket.  

Om man ordnar och förtecknar ett arkiv och stöter på ett problem till exempel 
rörande föremål, så diskuterar man med en kollega om hur man ska lösa detta problem. Om 
det är svårt att lösa problemet frågar man någon som har arbetat länge på Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek då de har mycket kunskap om arkivering. Ett annat problem som Svensson 
nämner är att när Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek grundades tog man ingen hänsyn till 
proveniensprincipen vid arkivering utan när det rörde sig om avvikande handlingar så lade 
man in dessa i separata samlingar. Idag försöker man fortfarande att upplösa dessa stora 
samlingar som till exempel fotosamlingen och återkoppla de enskilda föremålen med 
avvikande format till respektive arkivbildare. Dock anser Svensson att generella samlingar 
kan ha en viss funktion då man får in något udda som inte kan bilda ett arkiv och som inte 
tillhör ett redan existerande arkiv, för då kan man föra in detta udda i den generella 
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samlingen. Om fanan är tillverkad av siden så kan den vittra söner lätt eftersom siden är ett 
ömtåligt tyg. Svensson anser att det finns särskilda problem rörande fanor. Ett problem med 
fanorna som Svensson omnämner är att vissa föreningar tror att man kan deponera fanan på 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek för att sedan låna fanan för att använda den i ett första 
maj-tåg till exempel. Hon berättar vidare att det kan man inte göra då den inlämnade fanan är 
omhändertagen och arkiverad. Dock finns det undantag som till exempel om en förening har 
jubileum så kan den få låna en fana, men då måste man diskutera kostnaderna kring lånet och 
bestämma vem som ska stå för dessa kostnader.70   

Även Andersson på Skånes Arkivförbund nämner att det finns problem rörande 
arkivering av fanor. Ett problem med de målade fanorna och även de fanor som är tillverkade 
i sidentyg är dessa fanor kan gå sönder ganska lätt och lösningen är att man har fotograferat 
fanorna så att man inte ska behöva slita ut dem genom att plocka fram dem så ofta. Om en 
forskare är intresserad av se en fana får den personen börja med att titta på det specifika 
fotografiet. Andersson berättar att ytterligare ett problem med att arkivera föremål är att de 
bör ha en speciell förvaring och att man åtar sig att förvara föremålen. När det rör affischer 
och chartrar nämner Andersson att det endast är formatet på dessa typer av föremål som gör 
att de blir registrerade som föremål. Man började att registrera dessa som föremål och sedan 
har man fortsatt att göra det. Ytterligare ett problem som Andersson nämner är att 
altartavlorna som har tagits emot är problematiska då man dels inte vet hur man ska arkivera 
dessa på bra sätt ur bevarandeaspekt, dels hur man ska debitera den specifika föreningen för 
bevarandet. Idag debiterar man per hyllmeter man tar emot och när det kommer avvikande 
material såsom föremål, då får man diskutera priset för förvaringen med deponenten. Ett 
ytterligare problem är de tyger som lämnas in då man inte vet hur man ska förvara dessa tyger 
på ett lämpligt sätt så att tygerna bevaras för framtiden. Andersson anser att när det rör tyger, 
så kommer man på något sätt nära museiverksamheten där det finns kompetens för att ta hand 
om denna typ av material.71  

TAM-arkiv har ingen generell policy rörande arkivering av föremål och man tar 
oftast endast emot de föremål som man anser sig kunna ta hand om. Det är svårt att säga nej 
till en arkivbildare som vill deponera ett visst föremål på TAM-arkiv, så de allra flesta 
föremålen tas emot för arkivering. På TAM-arkiv har man börjat att diskutera mera kring 
arkivering av föremål då man inser att många föremål besitter ett stort informationsvärde samt 
att man ska få nya större arkivlokaler. Detta hoppas man ska generera ett större intresse för 
föremålen och att man förhoppningsvis kommer att hinna med att bevara föremålen i lämpliga 
miljöer. Holmberg anser att fanor och liknande föremål återspeglar yrkesförbundens identitet 
under olika tidsperioder. Dock så har man på TAM-arkiv ännu inte löst problemet med 
förvaringen av fanor, standar och andra sorters föremål. Man funderar på att ta hjälp av en 
specialist för att lösa problemet rörande arkivering av fanor och standar. Problemen med 
föremålsarkivering rör just nu utrymme och kunskap. Man behöver ha utrymmen anpassade 
för olika typer av föremål och som exempel kan nämnas att det är viktigt att ha rätt 
temperatur. I dagsläget prövar man sig fram på TAM-arkiv med olika lösningar, men än har 
man inte funnit en acceptabel lösning för föremålsarkiveringen. Man ska kanske även börja 
att inventera de föremål som man har tagit emot hittills.72  

Det övergripande problemet som Monica Sténs nämner är att Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten behöver större utrymmen och när det rör föremålen, så kan man behöva bygga 
bättre förvaringslösningar då de man har är för små för den mängd arkivhandlingar som finns 
på folkrörelsearkivet. Det har varit en diskussion från och till om detta länge, men nu har 
förhandlingarna stannat av igen och det kan bero på att det saknas pengar till en sådan här 
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investering. För att lösa utrymmesbristen skickar man tillbaka en del föremål till föreningarna 
och en del föremål får museet. Ett problem som Monica Sténs på Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten nämner är att skifteskartorna som de har tagit emot är stora och ibland också 
trasiga. Man har valt att bevara skifteskartorna ihoprullade i de träfodral som de förvarades i 
när skifteskartorna lämnades in. Att man har valt att göra på det här sättet beror på att 
skifteskartorna i många fall är så stora att de är svåra att planlägga. Sténs berättar att 
skifteskartorna skulle bevaras bättre om de kan planläggas, men att de är för stora för att man 
ska kunna göra det. Hon menar att man kan bygga speciella kartskåp, men att de inte har 
utrymme i arkivlokalerna för sådana skåp. Förvaringen av kartorna är ett problem som man 
inte har löst ännu. Idag finns många gamla skifteskartor digitalt och det underlättar 
forskningen. Man tar även emot inramade diplom, men om ramarna är i alltför dåligt skick tar 
man ut diplomen och planlägger dessa som pappershandlingar då man anser att det är 
informationen i arkivhandlingarna som är det väsentliga för forskningen. Problemet med att 
ha kvar diplomen i ramarna är att de blir dammiga och att diplomen inte bevaras på samma 
sätt som om man arkivlägger dem med andra pappershandlingar i en separat arkivkartong. 
Sténs anser att problemet med förvaringen av fanor och standar är att man har för mycket på 
för litet utrymme. Man har varit tvungen att förvara fanorna planliggande i dubbla lager i 
varje låda i de två skåpen. Hon menar även att föremål och textilier egentligen är museets 
område eftersom de som arbetar på folkrörelsearkivet inte kan så mycket om förvaring av just 
föremål och textilier. Sténs önskar nog att museet skulle ta större ansvar för detta område än 
vad man gör idag. Hon anser även att många fanor skulle behöva restaureras, men detta är för 
dyrt och det menar hon är tråkigt då många av fanorna är målade och en del även är 
tillverkade av sidentyg. Dessa två egenskaper gör att materialet blir extra skört och kräver mer 
omsorg vid bevarandet. För att inte plocka fram fanorna alltför ofta har man fotograferat av 
fanorna och skapat ett fotoregister som forskare och besökare kan få ta del av när de besöker 
folkrörelsearkivet. På Folkrörelsearkivet i Västerbotten har man fortlöpande diskussioner 
rörande arkivering av olika typer av arkivhandlingar. Ett exempel som Sténs nämner är när 
man beställde skåpen till fanorna och standaren. Då diskuterade man mycket om vilka skåp 
som man skulle beställa till folkrörelsearkivet i Umeå. Hon nämner att på filialen i Skellefteå 
finns det en variant av skåp som inte har lika tunga lådor som skåpen på folkrörelsearkivet i 
Umeå. Men dock kan man enligt Sténs vara efterklok och se för- och nackdelar med olika 
typer av skåp i efterhand. 73   

I slutet av 1970-talet eller i början 1980-talet tog styrelsen för folkrörelsearkivet i 
Örebro ett principbeslut som innebär att man inte tar emot föremål. Detta beslut togs med 
underlag från de som arbetade på folkrörelsearkivet, men beslutet var förankrat i styrelsen. 
Föremål får lämnas till länsmuseet i Örebro om man som förening vill lämna sina föremål för 
bevarande till en institution. Göran Henriksson på Arkivcentrum i Örebro län menar att detta 
beslut främst rör fanor och standar. Argumenten för att man inte ska förvara föremål är att de 
är utrymmeskrävande och att man inte har några goda förvaringsmöjligheter. Henriksson 
anser att arkivarier inte är proffs på föremålshantering, men däremot finns denna kompetens 
på länsmuseet. Han berättar att man ansåg att föremål ska förvaras på länsmuseet och inte på 
arkivinstitutionen då arkivarier inte är proffs på föremål. När man tog detta principbeslut 
överlämnade man de fanor och standar som man hade till länsmuseet som gåva efter att man 
hade avtalat med arkivbildarna att man fick tillåtelse av dem till detta. Man avtalade även med 
länsmuseet att föreningar kan lämna in fanor, standar och liknande typer av arkivhandlingar. I 
detta avtal ingår även att föreningarna kan få låna sin fana eller sitt standar till en viktig 
högtid. I och med detta arrangerades en stor utställning om fanor och standar och man gav 
även ut en bok rörande detta ämne. Henriksson anser att lösningen med att lämna över 
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föremålshanteringen till länsmuseet var en utomordentlig lösning på de problem man hade 
med framförallt fanor och standar på arkivinstitutionen. 

Om någon vill lämna in ett föremål till Arkivcentrum Örebro län berättar 
arkivpersonalen för arkivlämnaren att man inte förvarar föremål samt att om man vill skänka 
ett föremål till Arkivcentrum Örebro län tar arkivinstitutionen inget ansvar för föremålet. Om 
en förening lämnar in sina pappershandlingar till Arkivcentrum Örebro län och sina föremål 
till länsmuseet kan kopplingen mellan pappershandlingarna och föremålen brista. Henriksson 
anser dock att kopplingen är ganska lätt att finna då man vet att pappershandlingarna finns på 
arkivinstitutionen och att föremålen finns på länsmuseet.74  

Sammanfattningsvis ser man att det finns ganska många problem då det rör 
föremålshanteringen och att man inte har kommit på någon bestående lösning för hur man ska 
bevara föremål om de ska arkiveras på folkrörelsearkiv. Några problem som är generella är 
hur man ska förvara fanor, att föremål ofta är utrymmeskrävande och att man har för lite 
kunskap för att kunna hantera föremål på ett korrekt sätt då varje föremål kräver en viss typ av 
förvaring. På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har man löst förvaringen genom att förvara 
föremålen i depån i Grängesberg och där har man även utrymme för att förvara fanor 
planliggande på fanbord. På Folkrörelsearkivet i Västerbotten har man löst det med att man 
förvarar fanor planliggande i speciella fanskåp samt placerar föremålen längst ner eller längst 
upp i arkivhyllorna. På TAM-arkiv har man inte löst förvaringsproblemet ännu, men man 
arbetar på att lösa det. På Skånes Arkivförbund förvarar man fanor ihoprullade och avvikande 
föremål för sig. På Arkivcentrum Örebro län har man tagit ett principbeslut som innebär att 
man har avtalat med länsmuseet om att de ska ansvara för föremålshanteringen och 
förvaringen av föremål. Medan arkivinstitutionen endast bevarar pappershandlingar för 
framtiden.  
 

4.5. Tillämpningen av de handböcker som finns  

Det finns två handböcker rörande arkivering för folkrörelsearkiv som jag nämnt ovan, 
”Folkrörelsernas arkivhandbok – Arkiv och framtid i förening”  och ”Arkivera – bevara 
föreningens historia”, och på frågan om de har använt sig av dessa handböcker svarar 
Svensson att det har de inte gjort utan att de har istället följt sina principer och de dokument 
som har författats lokalt på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek rörande arkivering av bland 
annat föremål. Man har följt den praxis som har funnits och fortfarande finns rörande 
arkivering på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.75  

På samma fråga svarar Andersson att på Skånes Arkivförbund använder man sig av 
handböckerna, speciellt den som heter ” Folkrörelsernas arkivhandbok – Arkiv och framtid i 
förening”. De använder sig också lite av den andra handboken, ”Arkivera – bevara 
föreningens historia”. Andersson nämner att relativt många föreningsarkiv har utarbetat egna 
hjälpredor och så även Skånes Arkivförbund. På frågan om det finns skillnader i 
föremålshanteringen mellan personarkiv och föreningsarkiv svarar Andersson att det 
förekommer fler föremål i personarkiv än i föreningsarkiv, men dock är det inte så många 
personarkiv som är inlämnade till Skånes Arkivförbund.76  

På TAM-arkiv har man inte använt sig av de två handböcker som jag omnämnt 
tidigare i uppsatsen när man har arkiverat föremål. Holmberg tror dock att det är möjligt att 
man bör införskaffa lämplig litteratur och liknande rörande arkivering av föremål när man nu 
ska börja att satsa på detta alltmer framöver.77  
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På Folkrörelsearkivet i Västerbotten har man de handböcker som jag refererar till 
ovan i uppsatsen, men dock använder man sig inte av dem i det dagliga arbetet. De personer 
som nyanställs får tillgång till handböckerna. Sténs efterlyser fastare principer rörande 
emottagande, hantering och arkivering av föremål. Hon anser att om man har arbetat länge så 
gör man som man alltid gjort, vilket kanske inte alltid är det bästa. Dock nämner hon att man 
ska finna en vettig lösning på hur man ska arkivera föremål, men att denna ska kunna 
användas med flexibilitet.78  

Sammanfattningsvis används de två handböckerna som finns för folkrörelsearkiv, 
som jag nämnt ovan, i varierande utsträckning på Skånes Arkivförbund, TAM-arkiv och 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten. På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek följer man de 
principer och dokument som man har producerat lokalt rörande den praxis man fortfarande 
följer rörande arkivering av olika typer av arkivhandlingar. På Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten efterlyser Monica Sténs utförligare fastslagna rutiner och praxis kring 
föremålshantering.  
 

4.6 Förekommer det att föremål är sekretessbelagda? 

På frågan om föremål kan bli sekretessbelagda, så tror Svensson att de inte kan bli det om det 
inte skulle vara något mycket speciellt med just ett visst föremål.79 När det rör sekretess av 
föremål och andra arkivhandlingar som är inlämnade till Skånes Arkivförbund, så är det 
deponenten av ett visst arkiv som avgör vad som ska vara sekretess och hur länge tidsmässigt. 
Om man vill forska på sekretessbelagt material får man söka tillstånd först hos deponenten av 
det specifika arkivet.80 Holmberg berättar att det inte finns någon sekretess på de föremål som 
förvaras på TAM-arkiv.81 Sténs menar att föremål endast blir sekretessbelagda om helt arkiv 
blir det. Det är relativt ovanligt och arkivbildaren anger då också en tidsperiod för hur länge 
sekretessen ska gälla.82 
 Sammanfattningsvis framkommer det att föremål inte blir sekretessbelagda så ofta 
samt att man har policyer att utgå ifrån om deponenten av ett visst arkiv kräver att hela eller 
delar av det inlämnade arkivet ska vara sekretessbelagt.  
 

4.7 Resultatet av studien av arkivförteckningarna 

 
Nedan kommer resultatet av studien av arkivförteckningarna för de fyra arkivinstitutionerna 
som arkiverar föremål. Resultatet kommer att presenteras i fyra olika tabeller med 
underrubrikerna: arkivbildare, plats i allmänna arkivschemat, anmärkning. Jag vill med dessa 
tabeller, som är bilaga 1, visa hur man har valt att förteckna föremål i allmänna arkivschemat. 
Jag gjorde olika urval på de olika arkivinstitutionerna och huvudsakligen beroende på att man 
har gjort olika med arkivförteckningarna. På Skånes Arkivförbund studerade jag det separata 
föremålsregistret och tog stickprov på arkivförteckningarna utifrån föremålsregistret. På 
TAM-arkiv studerade jag de cirka 600 arkivförteckningarna som finns tillgängliga i 
forskarsalen och jag hoppas att jag fick med de flesta enskilda arkiv som har föremål. På 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten studerade jag cirka 700 arkivförteckningar. Urvalet är 
följande nummer utifrån det nummer som varje enskilt arkiv får vid förtecknande: 1-100, 401-
500, 901-1000, 1401-1500, 1901-1999, 4000-4100 samt 4401-4500. På Arbetarrörelsens arkiv 
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och bibliotek studerade jag cirka 300 arkivförteckningar. Urvalet är följande utifrån det 
nummer som varje enskilt arkiv får vid förtecknandet: 1-91, 101-110, 201-210, 301-310, 401-
410,1001-1100, samt tre arkiv med kända arkivbildare varav två rätt så omfattande arkiv 
(Socialdemokratiska arbetarepartiet och Vänsterpartiet kommunisterna 1929-1990). Det 
huvudsakliga syftet med denna studie är att se om man har valt att förteckna på olika sätt på 
olika arkivinstitutioner och visa på vilka skillnader samt likheter som finns. Det som har 
framkommit motsvarar rätt väl de intervjusvar som rör arkivförteckningarna.  

Den största skillnaden mellan förteckningsstudien och intervjusvaren är vid 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek där man har förtecknat föremål på olika sätt i 
arkivförteckningarna genom åren, vilket framgår av tabellen i bilaga 1. På Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten och på TAM-arkiv har man inga separata föremålsregister utan man beskriver 
kortfattat föremålen i anmärkningskolumnen på arkivförteckningarna. På Skånes 
Arkivförbund hänvisar man i arkivförteckningarna till det separata föremålsregistret. Varje 
föremål är numrerat och numreringen är sammanlänkad mellan arkivförteckningarna och 
föremålsregistret. På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek använder man sig av separata 
register för föremål, fanor och standar, affischer, fotografier och videoband. I relativt många 
fall är arkivförteckningarna och de separata registren sammanlänkade. Men dock finns det 
även kortfattade beskrivningar av föremålen på de platser som föremålen nämns i 
arkivförteckningarna.  

De kategorier i allmänna arkivschemat som nämnts under intervjuerna stämmer 
ganska väl överens med det som framkommit i studierna av allmänna arkivschemat. På 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten förtecknar man föremål under kategorin M, föremål. På 
Skånes Arkivförbund, TAM-arkiv och Arkivcentrum Örebro län förtecknar man föremål 
under kategori Ö, övrigt. Skillnaden är synlig på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek där man 
ibland har valt att förteckna föremål under Ö, övrigt, och ibland även har valt att ha en 
beskrivning av föremål antingen ovanför allmänna arkivschemat, men även efter inledningen 
till det eller efter allmänna arkivschemat.  
  

5. Analys och diskussion av det empiriska materialet 

 
I det här avsnittet ska uppsatsens empiriska material diskuteras i relation till teoretiskt 
ramverk och tidigare forskning. 

Fram till mitten av 1800-talet hade man separerat arkivhandlingarna när de 
lämnades in till en arkivinstitution och man ordnande handlingarna ämnesvis. Under 1800-
talet började man att diskutera hur man skulle kunna ordna och förteckna på andra sätt. I 
början av 1900-talet introducerades proveniensprincipen som betonar att det enskilda arkivets 
ordning ska bevaras när man ordnar och förtecknar arkiv i Sverige. Sedan början av 1900-talet 
har detta teoretiska ramverk var styrande för hur man ordnar och förtecknar i Sverige.83 På de 
fem folkrörelsearkiven anser man generellt att man arkiverar enligt proveniensprincipen. Den 
innebär att man ska bevara den ursprungliga ordningen i ett enskilt arkiv. När det rör 
föremålshantering har det framkommit i intervjuerna att man lägger små föremål i 
arkivkartonger och större föremål placeras för sig. Detta innebär att man inte riktigt följer 
proveniensprincipen om man ska tolka den bokstavligt. Men de lösningar som valts är att man 
förtecknar föremålen i arkivförteckningen och sedan förvarar föremålen separat om det är 
nödvändigt. Dock är det viktigt att man kan återfinna den ursprungliga ordningen, vilket 
innebär att det är betydelsefullt att hänvisningarna i arkivförteckningen är goda. Även om 
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man inte följer proveniensprincipen bokstavligt anser jag att man följer den om man har 
hänvisningar i arkivförteckningen som bidrar till att det är lätt att återfinna 
pappershandlingarna och föremålen som tillhör samma enskilda arkiv, även då de är placerade 
på flera olika platser i arkivlokalen. Då bör man även som forskare kunna se arkivets 
ursprungliga ordning, även om arkivinstitutionen har valt att bevara arkivhandlingarna på 
olika platser i arkivlokalen på grund av förvaringsproblematiken. Jag återkommer till detta 
längre fram i analysen och diskussionen.  

När man ordnar och förtecknar idag använder man sig oftast av allmänna 
arkivschemat fortfarande då den processorienterade arkivredovisningen är ny och inte 
används ännu på folkrörelsearkiven. I grundversionen av allmänna arkivschemat84 som nämns 
ovan finns det ingen specifik kategori för föremål och därför är det intressant att visa på att de 
folkrörelsearkiv som ingår i studien använder allmänna arkivschemat för att då kan man även 
se var man har valt att förteckna föremål i allmänna arkivschemat. Louise Högberg menar att 
man kan förteckna föremål under Ö, övrigt, i allmänna arkivschemat om föremålen har en 
viktig betydelse för föreningen. Hon anser att det är svårt att placera föremål under någon 
annan kategori i allmänna arkivschemat.85 På fyra av de fem folkrörelsearkiven väljer man att 
förteckna föremål under Ö, övrigt, medan man på Folkrörelsearkivet i Västerbotten väljer att 
förteckna föremål under M, föremål. Studien visar att man inte gör likadant på alla 
folkrörelsearkiv. Frågan kan ställas om man prioriterar föremål mer när den kategorin får en 
egen bokstav i allmänna arkivschemat istället för att förtecknas under Ö, övrigt, eftersom 
föremål då kan bli en av många övriga arkivhandlingar. Detta är en intressant frågeställning 
då arkiveringen av föremål kan prioriteras genom olika handlingar och detta kan vara ett sätt 
att visa att föremålshanteringen är viktig. Det har inte varit helt lätt att se hur viktiga 
föremålen uppfattas vara och hur föremålshanteringen prioriteras. I de böcker och artiklar som 
jag har läst har det varit svårt att se vilken status som föremålshanteringen har inom 
folkrörelsearkivsektorn, men under intervjuerna har detta framgått tydligare. Av intervjuerna 
framgår att föremål har en mer framskjuten position på några av folkrörelsearkiven jämfört 
med på några av de andra folkrörelsearkiven i studien. 

På tre av de fem arkivinstitutionerna använder man sig av handböckerna för 
folkrörelsearkiv som jag omnämnt tidigare, men dock anser man att ”Folkrörelsernas 
arkivhandbok – Arkiv och framtid i förening” är föråldrad då den är cirka tjugo år gammal. 
Under intervjuerna har jag frågat om det finns en nyare handbok på samma tema och det svar 
som har framkommit generellt är att det inte finns en nyare bok. Men de intervjuade efterlyser 
en uppdaterad version av denna bok eftersom de anser att boken innehåller mycket 
information som är intressant för de som arbetar på folkrörelsearkiv att ta del av. Det har även 
framkommit att man har utarbetat egna policyer rörande arkivering och detta behövs också då 
föremålshanteringen kan variera mellan olika folkrörelsearkiv. Men på ett folkrörelsearkiv 
efterlyser man tydligare riktlinjer, vilket kan bero på att man inte har förändrat sättet att arbeta 
med föremålshantering på flera år. Men att det kan finnas ett behov av att ha tydligare 
riktlinjer i sitt dagliga arbete. Man kan behöva ha diskussioner för att arbeta fram nya 
riktlinjer och policyer att kunna utgå från dessa i sitt dagliga arbete.  

De föremål som omnämns i ”Folkrörelsernas arkivhandbok – Arkiv och framtid i 
förening” är standar, fanor och ordförandeklubbor.86 Under mina intervjuer frågade jag vilka 
föremål som är vanligast och om representanterna för de olika folkrörelsearkiven visste hur 
många föremål som finns på det specifika folkrörelsearkivet. De föremål som omnämndes 
som vanligast förekommande är fanor, ordförandeklubbor och märken. Dessa föremål 
                                                           
84

 Se sid. 10 tidigare i uppsatsen 
85

 Högberg, Louise ”Arkivera – bevara föreningens historia”, Bilda Förlag, Falköping 2004, s 38-39 
86

 Sjögren, Eva ”Begreppet arkiv” i ”Folkrörelsernas arkivhandbok – Arkiv och framtid i förening”, 

Folkrörelsernas arkivförbund, Civildepartementet, Stockholm 1988, s. 11 



28 

 

omnämns även i handboken. Fanor och standar var vanligt förekommande föremål i många 
föreningar för några decennier sedan. Idag är nog fanor och standar inte lika vanligt 
förekommande. Ordförandeklubban kan vara en central symbol i en förening då man 
använder sig av ordförandeklubban när man fattar viktiga beslut. Dessa anledningar kan vara 
bidragande till att dessa föremål är vanligast. Dock tycker de intervjuade personerna att det är 
svårt att uppskatta hur många föremål som finns på varje arkivinstitution. På Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek och Skånes Arkivförbund har man separata föremålsregister, men då alla 
föremål inte är registrerade så kan man endast tala om hur många föremål som finns i det 
separata föremålsregistret och inte hur många föremål som finns totalt på ett folkrörelsearkiv. 
Det vore intressant att veta hur många föremål det finns på folkrörelsearkiven och speciellt 
hur många det finns av varje sort för att kunna fördjupa diskussionen på varje arkivinstitution. 

En av mina frågeställningar handlar om huruvida det finns skillnader i 
föremålshanteringen mellan olika folkrörelsearkiv. I de intervjusvar som redovisats ovan 
framkommer det att det finns tydliga skillnader i hur man arkiverar föremål på de olika 
folkrörelsearkiven. Dock kan man inte se att det finns några stora skillnader i hanteringen av 
föremål om det rör ett personarkiv eller ett föreningsarkiv. De två huvudsakliga skillnaderna 
som framkom var att man i några fall förtecknar enligt det personarkivsschema som Martin 
Grass har utarbetat87 samt att man på ett folkrörelsearkiv menade att det kanske kunde vara så 
att det finns fler föremål i ett personarkiv än i ett föreningsarkiv om man jämför med det 
totala antalet arkivhandlingar som finns i ett visst enskilt arkiv. Detta kan bero på att 
personarkiven tenderar att omfatta färre antal arkivhandlingar än vad ett föreningsarkiv 
omfattar. Men det kan även bero på att föremålen kan bli mer framträdande i ett personarkiv 
då man förhoppningsvis enklare kan se sammanhanget i hela arkivet och var föremålen har 
sin plats i ett specifikt personarkiv.  

Redan på 1980-talet var fanor ett bekymmer för folkrörelsearkiven att bevara och 
detta beror huvudsakligen på att fanor är otympliga och ömtåliga föremål, vilket innebär att 
det behövs god förvaring.88 Under intervjuerna framkom att detta fortfarande är ett relativt 
stort problem idag och en av de tydliga skillnaderna som man kan se är hur man har valt att 
hantera fanorna. Ungefär 20 år efter att ovannämnda handbok gavs ut är problemet att bevara 
fanorna fortfarande aktuellt och det finns två lösningar; antingen kan fanorna förvaras 
planliggande eller rullande. På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har man valt att satsa på 
fanvård och då köpt in fanbord till depån i Grängesberg samt transporterat upp fanorna för att 
kunna ha dem planliggande. Man har även valt att förvara de andra föremålen i Grängesberg, 
då en del av föremålen är utrymmeskrävande. Föremålen är inte heller så efterfrågade. I 
arkivlokalen i Stockholm har man valt att ha huvudsakligen det material som är mest 
efterfrågat. Även på Folkrörelsearkivet i Västerbotten har man valt att förvara fanorna 
planliggande, men här använder man stora skåp för att förvara fanorna i. På Skånes 
Arkivförbund förvarar man fanorna rullade, men man tror att det är bättre att förvara fanorna 
planliggande. Dock har man inte utrymme för att göra det ännu. På TAM-arkiv har man börjat 
att diskutera föremålshantering mycket mer och man har även börjat att bygga och bygga ut 
arkivlokalerna. Nu har man börjat att pröva sig fram med olika typer av förvaring när det rör 
föremål, men man har ännu inte nått den slutgiltiga lösningen. Att föremål och då främst fanor 
är utrymmeskrävande och kräver en speciell hantering leder till att de kan vara svåra att 
förvara om man inte kan tillräckligt mycket om hur textila material ska förvaras. Idag är 
planförvaring på fanbord att föredra då fanorna förvaras bra och inte kan gå sönder lika lätt 
som om de är rullade. Detta är dock en investering som man måste göra och det kan vara värt 
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att göra den om man vill bevara fanorna. Dock är man överens om hur man ska märka fanorna 
och märkningen fungerar bra då det är enkelt att återfinna den specifika fana som man 
eftersöker. På folkrörelsearkiven i studien har man börjat att fotografera de fanor som finns 
arkiverade, vilket innebär att man kan fylla på med mer information om fanorna i ett separat 
register. Slitaget på fanorna blir inte lika hårt om man inte plockar fram dem lika ofta. På 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm är man restriktiv i utlåningen av fanorna till 
organisationerna, medan man på Folkrörelsearkivet i Västerbotten inte begränsar lån av 
fanorna i lika stor utsträckning då organisationerna till exempel kan få låna sin fana för att 
använda den i första majtåg. Restriktiviteten kan bero på hur lättillgängliga fanorna är att 
plocka fram samt i vilket skick en viss fana är. Det är intressant att se att det finns två så 
skiftande uppfattningar om detta. Om fanan har lämnats in tillsammans med andra 
arkivhandlingar är fanan att anse som en del av det arkivet och detta gör att det inte är så 
troligt att man kan låna ut fanan då det sällan förekommer att man lånar ut andra 
arkivhandlingar, speciellt inte pappershandlingar. Det är svårt att veta om man som arkivarie 
ska tillåta utlåning av fanor och andra föremål eller om inlämnade föremål är att anse som 
arkivhandlingar. Detta är en intressant frågeställning som det inte finns något givet svar på 
ännu.  

I de två handböckerna som nämns ovan har föremål en marginell roll och det är inte 
skrivit så mycket om föremålsarkivering förutom ett kapitel som behandlar fanor och standar i 
den äldre av de två handböckerna. Även under intervjuerna framkom det att man förvarar 
andra typer av föremål och under mina besök på de fyra folkrörelsearkiven fick jag chans att 
se hur man förvarar föremålen. Oftast har man föremålen förvarade på hyllor i arkivlokalerna 
och de representanter som jag intervjuade berättade inte så mycket om hur man har satsat på 
för sorts förvaring för andra sorters föremål än fanor och standar. Sannolikt är det så att 
fanorna är det föremål där problemen blir tydliga och där man kanske enklast kan förändra 
förvaringen med beprövade metoder som man vet kan fungera. Troligen är det så också att 
man på olika folkrörelsearkiv använder mycket tid och pengar för att förvara fanor och frågan 
blir då om man skulle kunna göra detsamma med andra föremålskategorier. Svaret blir 
troligen nej baserat på att det inte finns så mycket fakta riktat till folkrörelsearkiv och att man 
på folkrörelsearkiven inte har diskuterat detta så mycket. Kan det vara så att man kommer att 
göra det i framtiden eller kommer man fortfarande att huvudsakligen koncentrera 
föremålshanteringen kring fanor, standar och textila material och således inte prioritera 
bevarandet av andra typer av föremål? Ofta vet de som arbetar på arkivinstitutioner hur 
många hyllmeter arkivhandlingar som finns samt ungefärligt antal enskilda arkiv, däremot 
framkom det att de representanter som jag intervjuade inte vet hur många föremål som finns 
på den specifika arkivinstitutionen. Detta är ytterligare en faktor som tyder på att 
föremålshantering har en relativt marginell betydelse på folkrörelsesarkiv. Men på vissa 
folkrörelsearkiv försöker man diskutera föremålshantering mer idag och genom diskussioner 
få fram goda lösningar.  

Ett annat problem som blev synligt under intervjuerna var förvaringsmöjligheterna 
rörande föremål. Det framkom att folkrörelsearkiven har olika lösningar på detta och det kan 
huvudsakligen bero på att man har sett problemet som ett lokalt problem och löst det på det 
mest lämpliga sätt som man kan med de resurser man har till sitt förfogande. På Arkivcentrum 
Örebro län löste man utrymmesfrågan genom att man i slutet av 1970- talet/ i början av 1980-
talet tog ett principiellt beslut som innebär att man inte tar emot föremål utan man har avtalat 
med länsmuseet om att de ska ta emot föremål då de är duktiga på föremålshantering, medan 
arkivarier är duktiga på att hantera pappershandlingar. På de fyra andra folkrörelsearkiven har 
man valt att hantera och bevara föremålen på varje arkivinstitution. En kontrast till 
Arkivcentrum Örebro län blir TAM-arkiv där man nu har valt att satsa på föremålsarkivering. 
Detta beror huvudsakligen på att det är svårare för TAM-arkiv att hitta ett lämpligt museum 
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som vill ta emot föremålen och detsamma gäller för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
Detta beror huvudsakligen på att de två arkivinstitutionerna är specialarkiv som hanterar 
arkivmaterial från en viss typ av organisationer. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek verkar 
för att ta emot och bevara material från arbetarrörelsen i huvudsak. Medan TAM-arkiv verkar 
för att huvudsakligen ta emot och bevara material från andra fackföreningar. 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten har ett samarbete med museet som finns i samma byggnad. 
Samarbetet innebär huvudsakligen att man donerar de större föremålen till museet och 
föreningarna vill det medan man arkiverar de mindre föremålen, men även andra föremål på 
folkrörelsearkivet. Det var svårt att finna en distinkt gräns mellan vilka föremål som doneras 
till museet och vilka föremål som bevaras på folkrörelsearkivet. På Skånes Arkivförbund 
förvarar man föremålen i arkivlokalen. Den huvudsakliga skillnaden är om man ska förvara 
föremål på folkrörelsearkiv eller inte samt de argument som har framkommit för och emot 
detta. På Folkrörelsearkivet i Västerbotten valde man att göra en utställning av de föremål och 
de arkivhandlingar man fick in rörande en nedlagd flottningsförening. På TAM-arkiv har man 
nu valt att satsa på föremålshantering. I kontrast till detta kan man se det beslut som togs av 
Folkrörelsernas arkiv i Örebro län som innebär att alla föremål som hör till olika enskilda 
arkiv förvaras på Örebro länsmuseum. Denna kontrast är intressant för att visa på hur olika 
man kan se på föremålshantering och hur viktigt man anser att det är att bevara föremålen på 
arkivinstitutionen då föremålen har betydelse för den specifika föreningen. Som har framgått 
ovan i analysen och diskussionen är det mer fokus på föremålshanteringen än på 
förtecknandet av föremål. Detta beror huvudsakligen på att föremål blir ett problem när man 
ska lösa problemet med dess förvaring. 

Min studie visar att man på några folkrörelsearkiv har ett växande intresse och 
engagemang för föremålshanteringen. Men dock innebär föremålen att arkivinstitutionerna 
även anser att det är ett växande problem med hanteringen av föremål då antalet föremål ökar 
successivt. Man har olika uppfattningar rörande föremålshantering på olika folkrörelsearkiv. 
Se ovan rörande till exempel Arkivcentrum Örebro län, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och 
TAM-arkiv. Bruno Latour och Louise Högberg skriver om föremålens betydelse. Högberg 
anser att föremålen har betydelse för den enskilda föreningen och att man bör bevara de 
föremål som kan anses ha en symbolisk betydelse för den enskilda föreningen. Latour betonar 
utifrån ett mer teoretiskt perspektiv föremålens sociala betydelse och anser precis som 
Högberg att föremålen har en symbolisk betydelse och Latour lyfter särskilt fram föremålens 
symboliska betydelse.89 Om man ser på föremål och föremålshantering på folkrörelsearkiv ur 
denna synvinkel blir slutsatsen att det är viktigt att bevara betydelsefulla föremål tillsammans 
med tillhörande arkivhandlingar för att man även som forskare ska kunna bilda sig en 
uppfattning rörande arkivets proveniens. För att kunna bevara de olika typerna av föremål 
som förekommer på folkrörelsearkiv bör man ha goda lösningar på föremålshanteringen.  

Jag hoppas att man som läsare har kunnat bilda sig en uppfattning om hur 
hanteringen av föremål ser ut på de fem folkrörelsearkiv som jag har valt ska ingå i min studie 
och att detta kan bidra till en fortsatt forskning rörande föremålshanteringen på 
folkrörelsearkiv samt att denna uppsats ska bidra till ytterligare diskussioner rörande 
föremålshanteringen och att man kanske i en ny studie kan göra en uppföljning och se vad 
som har skett sedan jag genomförde min studie. Ett annat uppslag till forskning är att studera 
hur man hanterar föremål på andra typer av arkivinstitutioner.  
 

                                                           
89

 Latour, Bruno (1998), ”Artefaktens återkomst – Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi”, 

Studier i företagsekonomi 5, Nerenius & Santérus förlag, Stockholm s. 44-45 samt 182 samt Högberg, Louise 

”Arkivera – bevara föreningens historia”, Bilda Förlag, Falköping 2004, s. 5 
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6. Sammanfattning 

 
Denna uppsats handlar om hur man arkiverar föremål på folkrörelsearkiv i Sverige. Då man 
inte berör denna aspekt så mycket på arkivutbildningarna och att det inte finns så mycket 
information rörande detta ämne i arkivlitteraturen bidrog till att jag valde att skriva en uppsats 
om detta ämne. Mitt källmaterial är dels de intervjuer, dels de studier av arkivförteckningarna 
som genomförts. Jag har valt ut och studerat fem folkrörelsearkiv; Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek, Arkivcentrum Örebro län, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Skånes Arkivförbund 
samt TAM-arkiv. Jag har besökt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten, Skånes Arkivförbund och TAM-arkiv för att dels göra intervjuer med 
representanter för varje arkivinstitution, dels studera arkivförteckningarna på plats. Jag 
genomförde en telefonintervju med representanten för Arkivcentrum Örebro län. De 
teoretiska ramverken är proveniensprincipen och allmänna arkivschemat. Proveniensprincipen 
innebär att för ett enskilt arkiv ska man bevara den ursprungliga ordningen när man ordnar det 
specifika arkivet. Man började att använda proveniensprincipen för cirka hundra år sedan i 
Sverige och man använder den i stor uträckning fortfarande idag. Allmänna arkivschemat är 
ett förteckningssystem som fortfarande används i stor uträckning i Sverige. I de två 
handböcker som finns rörande arkivering på folkrörelsearkiv nämns att föremål kan 
förtecknas under kategori Ö, övrigt. I intervjuerna framkom att fyra av de fem 
folkrörelsearkiven förtecknar föremål under Ö, övrigt. På Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
förtecknar man föremål under M, föremål.  

Under intervjuerna framkom det att man ser relativt olika på föremålshantering på 
de olika folkrörelsearkiven. De två centrala problem som framkom var om man ska arkivera 
föremål på folkrörelsearkiv eller inte samt om man ska det, hur ska man hantera föremålen på 
ett sätt så att de bevaras för lång tid framöver. På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har man 
valt att satsa på att bevara fanorna genom att förvara de målade fanorna planliggande på 
fanbord i arkivlokalen i Grängesberg. I Grängesberg har man också valt att även förvara de 
andra föremålen som man har tagit hand om. På Folkrörelsearkivet i Västerbotten har man 
också valt att satsa på fanor och standar genom att investera i fanskåp, i vilka fanorna ligger 
plant. De andra föremålen som man har tagit emot har man valt att förvara antingen längst 
upp eller längst ner i arkivhyllorna. Även på Skånes Arkivförbund förvarar man föremålen på 
hyllor i arkivlokalen samt, så förvarar man fanor ihoprullade på hyllor i arkivlokalen. På 
TAM-arkiv prövar man just nu olika förvaringslösningar för föremålen och man har ännu inte 
kommit fram till en god lösning. Arkivcentrum Örebro län tog ett principiellt beslut i slutet av 
1970-talet/ i början av 1980-talet om att man inte ska förvara föremål. I och med att detta 
beslut fattades slöt man ett avtal med Örebro länsmuseum om de ska ta emot föremål då man 
på museum har bättre kunskap om hur föremål ska hanteras. 

I mitt analys- och diskussionskapitel har jag berört de tidigare nämnda aspekterna. 
Men även berört frågan om föremålens sociala och viktiga betydelse för föreningarna genom 
att referera till Bruno Latours teorier om den sociala artefakten samt att Louise Högberg anser 
att en förenings föremål kan ha betydelse för den specifika föreningen. Detta är en viktig 
aspekt att fundera på när man diskuterar om föremål och föremålshantering på 
folkrörelsearkiv. Att detta är viktigt beror huvudsakligen på att en del föremål har betytt 
mycket och att man då kan anse att föremålen bör förvaras tillsammans med de övriga 
arkivhandlingarna på arkivinstitutionen. Min uppsats handlar om relationen mellan å ena 
sidan för föremålens betydelse och proveniensprincipen då de ska bevaras på 
folkrörelsearkiven, men å andra sidan finns inte kompetensen för föremålshantering på 
folkrörelsearkiven och detta talar för att man ska överlämna föremålen till museum. 
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Bilaga 1 
 
Studie av arkivförteckningar vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2009-05-14 

Namn på arkivet Var i allmänna arkivschemat? Hur ser hänvisningen ut? 

Gustaf Abard volymnr. 06 I anmärkningskolumnen finns beskrivning av föremålen. 
Hjalmar Branting 5.6 Föremål I anmärkningskolumnen finns beskrivning av föremålen. 
Alva och Gunnar Myrdals arkiv 6.1, 6.2 I anmärkningskolumnen finns beskrivning av föremålen. 
Älvsjö socialdemokratiska förening I inledningen till själva 

arkivförteckningen 
I anmärkningskolumnen finns beskrivning av föremålen. 

Arbetarnas samriterförbund I inledningen till själva 
arkivförteckningen 

I anmärkningskolumnen finns beskrivning av föremålen. 

SL Brännkyrka Socialdemokratiska 
fackklubb 

Efter själva arkivförteckningen I anmärkningskolumnen finns beskrivning av föremålen. 

Bro arbetarekommun I inledningen till själva 
arkivförteckningen 

Hänvisning till föremålsregistret. 

Bergska donationen Ö1 Föremål I anmärkningskolumnen finns beskrivning av föremålen. 
Svenska kommunalarbetareförbundet 
avd.34 (Stockholm) 

Ö1 Hänvisat till föremålsregistret. 

Per Bergman Ö1 I anmärkningskolumnen finns beskrivning av föremålen. 
Svenska kommunalarbetareförbundet 
avd. 80 (Stockholm) 

Ö1 Föremål Hänvisat till föremålsregistret. 

Anna Branting Föremål I anmärkningskolumnen finns beskrivning av föremålen. 
Svenska kommunalarbetareförbundet, 
avd 210, Söderby sjukhus 

I inledningen till själva 
arkivförteckningen 

Hänvisat till föremålsregistret. 

Johannes Andreasson I inledningen till själva 
arkivförteckningen 

Hänvisat till föremålsregistret. 

Sveriges socialdemokratiska 
arbetareparti 

Ö 08 I anmärkningskolumnen finns beskrivning av föremålen. 



35 

 

Vänsterpartiet kommunisterna 1929-
1990 

Ö5 I anmärkningskolumnen finns beskrivning av föremålen. 

 

Studie av arkivförteckningar vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten 2009-04-27 

Namn på arkivet Var i allmänna arkivschemat? Hur ser hänvisningen ut? 

  
Logen 1621 Öns framtid, 
Obbola 

M.I. Regalier M.II. Standar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Rundviks socialdemokratiska 
förening, Nordmaling 

M.I. Nålar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Sv. Byggnadsarb. Förb. Avd. 
381, Holmsund 

M.I. Standar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Sävar By M.I. Föremål Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Umekretsens av ND M.I. Diplom Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Västerbottens 
gymnastikförbund 

M. Föremål, M.I. Priser Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Västerbottens CUF-distrikt M.I. Fanor och standar, M.II. 
Märken 

Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Centerpartiet i Västerbotten M.I. Diplom Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Statsanställdas förbund 
avd.1261, Storuman 

M. Föremål, M.I. Stämplar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Stensele lokala samorganisation 
nr. 234 

M. Föremål, M.I. Stämplar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Blavikens skytteförening M.I. Skytteemblem Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Gunnarns lokala 
samorganisation 

M.I. Stämplar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 
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Norrlands sångarförbund M.I. Fana, M.II. Medlemsnålar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Östnäs by M. Föremål, M.I. Bykistor Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

SSU, lokalavdelning T. Obbala M. Föremål, M.I. Stämpel Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Västerbottens länsturistnämnd M. Föremål, M.I. Ombudsskylt Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Umeå stads CUF-avdelning M. Föremål, M.I. Diplom Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Spölands CUF-avdelning, 
Vännäs 

M. Föremål, M.I. Diplom Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Vindelns IF M.I. Vimplar mm Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Västerbottens SLS-distrikt M. Föremål, M.I. Klichéer, M.II. 
Märken 

Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Hornsjö Blåbandsförening M. Föremål, M.I Standar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Svenska bleck- och 
plåtslagareförbundet avd.64 
Umeå 

M. Föremål, M.I. Stämplar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Västerbottens idrottsförbund M. Föremål, M.I Standar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Umeå lokala samorganisation M. Föremål, M.I. Stämplar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Ormsjö SSU M. Föremål, M.I Standar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Handelsanställdas förbund avd 
160 Dorotea 

M. Föremål, M.I Standar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

IOGT-logen 4511 
Fjällblomman, Ormsjö 

M. Föremål, M.I. Stämplar Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 
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Västerbottens 
socialdemokratiska partidistrikt 

M. Föremål, M.I Föremål Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

Västerbottens SSU-distrikt M. Föremål, M.I. Diplom Beskrivning av föremålet finns under antingen anmärkning, arkivhandling 
eller volym. 

 

Studie av arkivförteckningar vid Skånes Arkivförbund 2009-04-17 

Namn på arkivet Var i allmänna arkivschemat? Hur ser hänvisningen ut 

   
Simklubben Poseidon Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
EFS västra Skåne Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Rädda Barnens länsförbund i Skåne Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Rädda Barnens lokalförening i 
Simrishamn 

Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 

Näsets lokalförening av Rädda Barnen Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Kristianstads kår av frälsningsarmen Ö2 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Bjärnums kår av frälsningsarmen Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Hvens kår av frälsningsarmen Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Sölvesborgs kår 154 av 
frälsningsarmen 

Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 

Folkpartiet liberalerna i Kristianstads 
län 

Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 

Lund Landskrona Metodistförsamling Ö2 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Skånes bildningsförbund Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 7 
Lund 

Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 

Sv. Murarearbetareförbundet avd. 7 
Lund 

Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 

Fredrika Bremers Lundakrets Ö3 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Brottarklubben Balders arkiv Ö Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Slumstationen i Lund, Frälsningsarmen Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
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Nej till EU i Lund Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Lunds Djurskyddsförening Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Naturskyddsföreningen i 
Vemmenhögsbygden 

Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 

Folkpartiet liberalerna i Malmöhus län Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Malmöhus läns TCO-distrikt Ö1 Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 
Torsten Andrées privatarkiv Ej förtecknat enligt allmänna 

arkivschemat, innehåller bara en kartong. 
Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 

KFUK i Lund Ej förtecknat enligt allmänna 
arkivschemat, innehåller bara en kartong. 

Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 

Rädda Barnens lokalförening Södra 
Sandby 

Volymförtecknat (finns endast fyra 
volymer), föremål finns i volym nr.4 

Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 

Rädda Barnens lokalförening i Svalöv Volymförtecknat (finns endast 2 volymer), 
föremål finns i volym nr.2 

Hänvisat till det numrerade föremålsregistret. 

 

Studie av arkivförteckningar vid TAM-arkiv 2009-04-24 

Namn på arkivet 
Var i allmänna 
arkivschemat? Hur ser hänvisningen ut? 

Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Sveriges Industritjänstemannaförbundet Ö2 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Svenska Tulltjänstemannaförbundet TULL-
KUST Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
SSF Stockholms stad, Svensk 
sjuksköterskeförening Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Televerkets Radiotelegrafistförening TRF Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
SIF-klubben vid A-B- Calaro och Sjögren Ö I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Statstjänstemannaförbundet Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
ST-Museer Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
SKTF-Föreningen vid Stockholms Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
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stadsbibliotek nr. 402 
Sveriges lärarförbunds avdelning B 4/ Upplands 
Väsby-arkivet överfört till Upplands Väsby 
kommun juni 2004 

Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 

Yrkesutbildningens lärarförening 14L Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Yrkesutbildningens lärarförening avd. 
Stockholm Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Svenska Industritjänstemannaförbundet Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Föreningen Social omsorg/FSO Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Sveriges teckenspråkstolkarsförening/STTF Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Sveriges nationalkommitté av organisation 
mondiale pour L' education prescolaire/OMED Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) Ö I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Hushållslärarnas Riksförening/HLR Ö6 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Posttjänstemännensförening (PF) Ö2 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Svenska Facklärarförbundet/SLF Ö3 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Apotekstjänstemannaförbundet Ö4 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Kerstin Solén 5.2 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Lärarnas informationsutveckling AB/LIAB Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Postverkets tjänstemannaförbund (PVT) Ö2 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
ST-POST AVD. 208 Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Lärarförbundet Ö8 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Statstjänstemannaförbundet- (STIS) Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
Tjänstemännens Centralorganisation/TCO Ö1 I anmärkningskolumnen finns en kort beskrivning av föremålet. 
 

 

 


