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Sammanfattning

Uppsatsens syften är att undersöka hur kulturarvsbegreppet används i svenska kulturpolitiska
utredningar och propositioner med särskilt fokus på arkivväsendet, samt att sätta detta i
relation till hur kulturarvsbegreppet används i tre regionala arkivinstitutioners verksamhet och
i respektive institutioners direktiv och styrdokument. Särskild tonvikt har lagts vid enskilda
arkiv, vars bevarandevärde ofta motiveras med att de tillhör kulturarvet.

En genomgång av utredningar som fokuserar på kulturpolitik i allmänhet eller arkiv i
synnerhet visar att kulturarvsbegreppet används på ett ambivalent sätt med varierande
räckvidd och betydelse som varierar mellan ett enhetligt, nationellt särpräglat kulturarv och en
mängd mindre kulturarv, där minoriteter och tidigare underrepresenterade grupper ska lyftas
fram och ”allt” kan ingå.

Arkivinstitutionerna i Sverige har inte samma långa tradition som museer av aktiv insamling,
skapande av källmaterial och utåtriktad förmedling av det material som förvaras på
institutionen. Om kulturpolitiken och kulturarvsbegreppet får en betydelse som mer riktas mot
exempelvis underrepresenterade grupper kan konsekvenserna bli att arkivinstitutionerna
måste ta på sig en mer aktiv roll och självkritiskt granska vilka värderingar eller principer som
format verksamheten.

För att komplettera den kulturpolitiska bilden har ett antal kvalitativa intervjuer med
representanter för arkivinstitutioner i Skåne, samt studier av institutionernas
presentationsmaterial, gjorts. På konkret vardagsnivå tycks skiftningar i kulturpolitiska
direktiv och kulturarvsbegreppets potentiellt förändrade betydelse ha relativt liten betydelse.
En viss styrning från statligt, kulturpolitiskt håll sker i samband med att vissa projekt
premieras med bidragspengar, något som i synnerhet mindre institutioner är i hög grad
beroende av. Arkivrepresentanterna tycks använda kulturarvsbegreppet främst i
kulturpolitiska sammanhang, presentationer och ABM-samarbeten och på ett ungefär lika
svävande sätt som de statliga utredningarna. Till arkivvärlden har inte samma resurser som i
museisammanhang avsatts för implementering av exempelvis genus- och
mångfaldsperspektiv även om dessa skall beaktas enligt direktiven. Detta kan hänga ihop med
institutionernas traditionellt olika funktioner men är även en tänkbar förklaring till arkivens
svårigheter att tillgodogöra sig förändrade kulturpolitiska krav. De kulturpolitiska
ambitionerna får ett visst avtryck i regleringsbrev och styrdokument, men ofta på ett så
abstrakt och ickeoperationellt plan att det är svårt att tillämpa dem på den praktiska
verksamheten.

Nyckelord: arkiv, arkivinstitutioner, kulturarv, kulturpolitik, enskilda arkiv.
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1. Inledning

Min granne och jag är ute och går med våra katter en kväll. Hon jobbar på ett företag som just
köpts upp av ett större företag, och hennes avdelning ska därför läggas ner till hösten.

- Ja, nu ska jag börja städa, säger hon, och slänga papper.

- S..slänga? säger jag, som tillbringat de senaste månaderna med att sortera papper efter
företag som tycker de är tillräckligt viktiga för att deras arkiv ska bevaras.

- Ja, säger grannen, jag sa samma sak till en kollega, ”nu åker alla gamla papper från
forntiden”, och han sa: ”Nej, nej…så kan du inte göra… det kan vara nåt slags kulturarv det
där!” Va!?

Hon skrattar och går vidare med sin skäggiga skogkatt. Eftersom jag befinner mig i ett
komaliknande tillstånd där dygnen fylls av nämnda företagspapper varvat med
uppsatsskrivande kan jag inte riktigt svara utan nöjer mig med att meditera över detta
vardagliga användande av kulturarvsbegreppet.

Kan vara?
Något slags?
Kulturarv?

1.1. Bakgrund

Jag går in på Statens Arkivs webbplats, portalen för såväl riksarkiv som landsarkiv. På första
sidan möts besökaren av introduktionsmeningen: ”Statens arkiv bevarar vårt gemensamma
minne”. Vidare stadgas att Riksarkivets och landsarkivens främsta uppgift är att ”förvara,
bevara och göra den del av vårt svenska kulturarv som består av otryckt text tillgänglig för var
och en som har intresse av att studera det” (Statens arkiv, odat). Ord som kulturarv och
gemensamt minne tycks vara lockande att använda. De låter betryggande och ger legitimitet åt
det man sysslar med. Men vad innebär de? Och blir de meningsfulla att använda om någon
definition eller begreppsförklaring aldrig lanseras?

I många nyare skrifter som behandlar kulturarvet eller använder sig av termen finns en viss
medvetenhet om begreppets problematiska karaktär. Föreställningarna om kulturarvet som
något gott och som skapar mervärde finns emellertid kvar. Ett exempel kan hämtas ur skriften
Kulturarvets betydelse, som handlar om kulturarvsprojekt på Gotland. Här konstaterar
författarna att ”vad [kulturarvs]institutionerna väljer [till det officiella kulturarvet] och vad
detta urval innebär, är något som diskuteras i allra högsta grad. Kulturarv är ju inte bara något
som finns där och speglar samhället.” (Johansson mfl, 2000:6f) Trots denna insikt väljer
författarna att avsluta skriften med konstaterandet att ”kulturarv berör alla på något vis och
går alltid att relatera till det egna livet” (2000:127). Om man först konstaterar att det är ett
diffust begrepp vars mening egentligen är oklar, verkar det aningen idealistiskt att sedan dra
slutsatsen att detta dock alltid går att relatera till det egna livet. Kulturarvets symbolvärde
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tycks överträffa de eventuella svårigheter begreppet innebär att använda rent praktiskt. Detta
intressanta förhållande är ämnet för denna uppsats.1

1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med föreliggande uppsats är tvådelat. För det första undersöker jag hur
kulturarvsbegreppet används i svenska kulturpolitiska utredningar och propositioner och
diskuterar särskilt dess betydelse för arkivväsendet. För det andra sätter jag detta i relation till
Statens arkivs direktiv och styrdokument och undersöker hur kulturarvsbegreppet tycks
fungera och användas på en regional nivå, närmare bestämt på tre arkivinstitutioner i Skåne.

Jag vill bland annat diskutera om arkivinstitutionerna har en uttalad uppfattning om vad
kulturarvsbegreppet står för och låter den vägleda verksamheten, eller om det är något som
man använder sig av mer eller mindre oreflekterat. Jag vill också undersöka om det finns
någon diskrepans mellan den statliga, kulturpolitiska användningen av kulturarvsbegreppet
och den hos arkivinstitutionerna. Dessutom är jag intresserad av hur direktiv om mångfalds-
och genusperspektiv integreras med kulturarvsbegreppet.

De frågeställningar jag utifrån syftet med uppsatsen har formulerat kan samlas under tre
punkter:

1) Hur används kulturarvsbegreppet i statliga utredningar och propositioner kopplade till
arkivväsendet och kulturpolitiken? Hur hanteras frågor om mångfald och genus, som ibland
nämns i samband med kulturarvet, inom arkivvärlden?

2) Hur används kulturarvsbegreppet av ett urval regionala arkivinstitutioner? Hur ser man på
sin roll som kulturarvsinstutioner?

3) Speglas synen på kulturarvet i arkivinstitutionernas insamlande och/eller mottagande av
enskilda arkiv? Vilka idéer/riktlinjer styr i övrigt hanteringen av enskilda arkiv?

1.3. Material, metod och avgränsningar

Den första frågeställningen besvaras utifrån statliga utredningar, propositioner och lagtexter,
främst från och med arkivutredningen Öppenhet och minne från 1988. Jag har även studerat
arkivvetenskapliga artiklar och litteratur som berört kulturarvsfrågor för att kunna beröra
frågan om mångfalds- och genusperspektiv inom arkivvärlden. För att söka svar på min andra
och tredje frågeställning begagnas i huvudsak arkivinstitutionernas regleringsbrev,
informationsmaterial, idéskrifter med mera för att komma åt på vilket sätt kulturarvsbegreppet
används. Även en fallstudie i form av intervjuer med representanter för arkivinstitutionerna
har genomförts för en bättre förståelse av deras verksamheter och hur representanterna tolkar
                                                  
1 Stort tack till folk som varit behjälpliga med genomläsningar, tips, peppande tillrop, bryska sanningar, ork,
glass, kattrundor med mera; Josefin, Challis, Laurie och Mats! Tack även till Patrik Kumlin, Anna Ketola och
Lars Jörwall som ställt upp på intervjuer, samt min handledare Anneli Sundqvist för tålmodiga e-postsvar.
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den och direktiven. I intervjuerna har jag valt att i hög utsträckning koppla samman
kulturarvsbegreppet med institutionernas hantering av enskilda arkiv. Enskilda arkiv är
speciellt intressanta eftersom de går utanför den arkivverksamhet som regleras i arkivlagen.
Lagen stadgar endast att arkivmyndigheten får ge råd till enskilda i arkivfrågor (SFS
2007:1179) och ta emot enskilda arkiv (SFS 1990:782). Bevarandet av de enskilda arkiven
tycks därmed vila på en mer eller mindre outtalad praxis som endast i undantag har
nedtecknats skriftligen. Det hävdas flitigt att de enskilda arkivens bevarandevärde ligger i att
de är en del av kulturarvet. Detta aktualiserar frågan om vad som egentligen avses med
kulturarv, regionalt och nationellt.

Intervjuundersökningen innebär inte att det går att hårdra en representants uttalanden som
något som står för hela institutionen. Syftet med fallstudien, beskriver Ejvegård, är ”att ta en
liten fel av ett stort förlopp […] och med hjälp av fallet beskriva verkligheten och säga att
fallet i fråga får representera verkligheten” (Ejvegård, 2003:33). Syftet är också att skapa en
mer nyanserad bild av den studerade företeelsen genom att man gör en närmare, kvalitativ
undersökning av personers upplevelser och medvetenhet (Holme och Solvang, 1997:94). En
kvalitativ undersökning syftar inte till att möjliggöra generaliseringar eller hävda
allmängiltighet (1997:81). Den har emellertid ett värde som en mindre studie av hur en liten
del av arkivvärlden kan se ut, och kan peka på en eventuell problematik, även om generella
slutsatser först kan dras när fler indicier, i bästa fall inhämtade med andra kompletterande
forskningsmetoder, pekar åt samma håll. Min intervjuundersökning är emellertid bara en del
av uppsatsen, och är tänkt som ett komplement till studierna av hur kulturarvsbegreppet
används i litteraturen. Respondenternas svar måste betraktas som en officiell framställning,
som dock med ett källkritiskt sinne kan användas som källa till den officiella berättelsen om
arkivlandskapet i regionen (se vidare Holme och Solvang, 1997). Det är föga troligt att en
arkivchef skulle tala ut om eventuella konflikter med en intervjuande student. Nämnas bör
även att de citat som förekommer i uppsatsen är redigerade från talspråk för att göras mer
koncisa och begripliga. Respondenterna har också fått läsa igenom uppsatsen och komma
med synpunkter innan den slutliga inlämningen.

Jag har valt att begränsa mig till en specifik region, Skåne. De arkivinstitutioner jag studerat
är Landsarkivet i Lund, Skånes Arkivförbund samt Näringslivsarkivet i Skåne. Detta är inte
samtliga aktörer i den valda regionen – såväl Universitetsbiblioteket i Lund  som stadsarkiven
i Malmö och Helsingborg och troligen fler kommunarkiv har enskilda arkiv i sina bestånd. En
målsättning var ursprungligen att genomföra en intervju även med ett stadsarkiv. På grund av
denna undersöknings tidsramar och begränsade omfattning var det dock nödvändigt att göra
ett urval. De valda institutionerna anser jag har rimlig spridning och ger en inte heltäckande
men kompletterande bild av ett par olika typer av arkivinstitutioner.

1.4. Disposition

Efter ett kort avsnitt om forskningsläget och teoretiska utgångspunkter kommer avsnitt 2 att
ge en översiktlig beskrivning av kulturarvsbegreppet, först i en historisk kontext, därefter i det
kulturpolitiska undersökningsmaterial som valts ut för undersökningen. Sedan följer en
översikt över hur debatten kring kulturarv med fokus på mångfald och genus sett ut i Sverige.
Jag kommer även att presentera relevanta delar av den kulturarvsforskning med skilda fokus
som bedrivits under de senaste decennierna och diskutera hur den går att tillämpa på
arkivvetenskapen. Slutligen presenteras i korthet de arkivinstitutioner jag valt att diskutera
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mer specifikt och för vilka jag även intervjuat representanter. Presentationerna utgår ifrån
artiklar eller skrifter utgivna av institutionerna, information på deras respektive webbplatser,
samt från de styrdokument, verksamhetsplaner och mål som finns för institutionernas
verksamheter.

I avsnitt 3 knyts de statliga direktiven samman med diskussioner kring arkivinstitutionernas
verksamhet, verksamhetsplaner och förhållningssätt. Avsnitt 4 innehåller en avrundande och
sammanfattande diskussion där jag lyfter fram uppsatsens centrala delar. Mina egna slutsatser
och problematiserande åsikter kring berörda teman dyker i viss mån upp redan i avsnitt 2 och
3. Detta för att kunna återknyta direkt till dem istället för att behöva hänvisa och repetera i ett
avslutande avsnitt enbart byggt på mina åsikter. För att undvika förvirring har jag emellertid
strävat efter att tydliggöra när det rör sig om mina egna slutsatser eller åsikter. Holme och
Solvang menar att även om det positivistiska objektivitetsidealet bör betraktas med skepsis
inom samhällsvetenskapen, bör undersökningsproceduren präglas av objektivitet i möjligaste
utsträckning och framställningen av öppenhet och saklighet (1997:330).

1.5. Forskningsläge

En relativt omfattande litteratur har under de senaste decennierna vuxit fram kring begreppet
kulturarv och hur detta kan uppfattas kulturpolitiskt. Ett flertal studier har ägnat sig åt att
diskutera kulturarvsbegreppets betydelse inom kulturmiljövården (se bl a Pettersson, 2003;
Johansson, 2006), för museerna (se bl a  Bohman, 1997 och i viss mån Grundberg, 2000) eller
i de offentliga utredningarna (se bl a Harding, 2006; Kinman, 2007). Någon särskild
inriktning på begreppets betydelse för och användning i den svenska arkivvärlden har inte
påträffats, sånär som på enstaka artiklar som diskuterar hur arkivinstitutionernas roll och
syften ska tolkas (se bl a Gidlöf, 2005). Kulturarvsbegreppet förekommer emellertid flitigt i
allehanda presentationer av arkivinstitutioner, och jag kan därför förvånas över i vilken
begränsad utsträckning begreppet kritiskt granskats inom den svenska arkivvetenskapen.

Till diskussionen om kulturarv och hur urvalet av enskilda arkiv görs kan även kopplas så
kallade appraisal-teorier (se exempelvis Cook, 1999). Dessa går jag emellertid inte närmare in
på i föreliggande uppsats då tiden och utrymmet är alltför begränsade.  Internationellt sett har
även ett antal artiklar behandlat eller berört ”cultural heritage”. Det är för mig inte helt klart
om detta är en motsvarighet som på alla punkter går att jämföra med det svenska begreppet
kulturarv. Då denna uppsats inriktas på svenska förhållanden har dessa artiklar inte heller fått
något utrymme här.

Arkeologen Jonas Grundberg använder sig av begreppet kulturarvsförvaltning som avser alla
institutionella verksamheter som ”på något sätt hanterar kulturarvet” (2000:8). Arkivväsendet,
som i hög grad ger anspråk på att hantera kulturarvet, har emellertid lämnats utanför boken.
Grundberg konstaterar att kulturarvsförvaltningen inte i någon större utsträckning varit ämne
för kritisk forskning:

Den historik som har funnits har skrivits övervägande från ett internt perspektiv, med de egna
institutionerna eller statliga verken som utgångspunkt. Verksamhetens egen självsyn och
historieuppfattning är därför till stor del formad inifrån den egna verksamheten, av legitimerande
karaktär och ej kritiskt granskad eller problematiserad från ett externt perspektiv. (Grundberg,
2000:7)
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Denna kritik tycks i viss utsträckning även kunna tillämpas på arkivväsendet. Åtminstone
kulturarvsbegreppets betydelse för arkivväsendet har som sagt problematiserats i mycket
begränsad utsträckning.

Angående min uppsats tredje frågeställning, om enskilda arkiv, finns en del artiklar och
skrifter. I hög utsträckning rör det sig om artiklar syftande till att uppmärksamma vissa
särskilt intressanta enskilda arkiv eller lyfta fram hur de enskilda arkiven kan utgöra ett
alternativ eller komplement till myndighetsarkiven. Riksarkivets årsbok 2006, Liv i
eftervärldens spegel, med inriktning på personarkiv är ett exempel. Flera andra av
Riksarkivets årsböcker har tagit upp andra typer av enskilda arkiv. Det finns också olika
beståndsöversikter, den mest heltäckande är Otto Waldes katalog, en nationell
beståndsöversikt över enskilda arkiv som Riksarkivet arbetat med att komplettera sedan 1960-
talet (Statens arkiv: Otto Waldes katalog, 2007).

Enskilda arkiv hos statliga arkivinstitutioner har varit föremål för ett antal uppsatser inom
arkiv- och informationsvetenskap. Spånning Westerlund (2002) har gjort en kvantitativ
enkätundersökning om olika arkivinstitutioners attityder till och rutiner för hantering av
enskilda arkiv. Slutsatsen blev att det saknas en övergripande, nationell plan för bevarandet av
dessa. Nästan hälften av de institutioner som besvarat enkäten saknar policy för hanteringen
av enskilda arkiv. Uppsatsförfattaren menar att det i många fall finns en väl fungerande
arbetsdelning mellan arkivinstitutioner, som dock vuxit fram ur traditioner och praxis snarare
än egentliga överenskommelser. Uppsatsen visar också att det råder stor skillnad mellan hur
Statens arkiv – landsarkiven, Riksarkivet och Krigsarkivet – handlar i olika frågor, någon
övergripande statlig praxis existerar alltså inte (2002:41).

Stangefelts uppsats beskriver situationen för enskilda arkiv på både en statlig och en
kommunal arkivinstitution genom att undersöka hur verksamheten regleras, vilken typ av
arkiv som finns bevarade och hur de enskilda arkiven tillgängliggörs för forskare (2001:8).
Författaren konstaterar att de enskilda arkiven har ett svagt skydd i förordningar och
reglementen. Dock existerar ett spritt bestånd av enskilda arkiv på båda arkivinstitutionerna.
Tillgängligheten är god men resurserna för ordnings- och förteckningsarbete är små
(2001:37).

En B-uppsats behandlar förvärv av enskilda arkiv vid Landsarkivet i Härnösand (Svensson,
2000). Författaren konstaterar att landsarkivet tidigare tagit emot alla typer av enskilda arkiv
men under de senaste decennierna i allt högre grad börjat hänvisa deponenter till nystartade
institutioner som folkrörelsearkiv och näringslivsarkiv.

Frågan om bevarandet av enskilda arkiv, arbetsdelningen mellan institutioner, metoder för
insamling och mottagande med mera är aktuella ämnen, som bland annat tagits upp på
Arkivsamfundets temadag på KB i Stockholm den 11 mars 2008 och tillägnats en hel serie
föreläsningar vid Arkivveckan i Göteborg, 7-9 maj 2008.

1.6. Teoretiska utgångspunkter

I ett internationellt perspektiv kan kulturarvsbegreppet kopplas samman med idén om ett
kollektivt minne, som bland annat Terry Cook skrivit om. Med hjälp av Cooks teoretiska
begrepp evidence och memory kan två olika sätt att resonera kring arkivverksamhetens syfte
och grunderna för bevarande att identifieras. Evidence (bevis) hänger ihop med det centrala
arkivbegreppet respect des fonds eller proveniensprincipen, där handlingar ska bevaras i
ursprunglig ordning och sammanhang för att deras trovärdighet och bevisvärde ska bibehållas.
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En strävan efter evidence  som ideal hör ihop med handlingarnas bevisvärde ur
förvaltningsmässig eller juridisk synvinkel, men är samtidigt förknippad med en del risker.
Synen på arkiven som en ursprunglig enhet som skall bevakas av arkivarien med minsta
möjliga inblandning och förändring implicerar en syn på arkivarien som neutral, objektiv och
passiv; ”an honest broker between creator and researcher, never choosing or selecting records,
but only inheriting them from creators as a ’natural’ residue” (Cook, 2000:4). Denna syn på
arkivarierollen har utsatts för kritik under de senaste decennierna (se exempelvis Schwartz
och Cook, 2002).

Begreppet memory (minne) blir utgångspunkten för en annan syn på arkivens ändamål. Det
används flitigt i sammanhang som exempelvis en nations, institutions eller rörelses
”kollektiva minne” eller just kulturarv. Det handlar om ett bevara handlingar som är viktiga,
värdefulla eller signifikanta – ”preserving those worth remembering” (Cook, 2000:5).
Arkiven blir en källa till minnen av ett gemensamt förflutet –

a source of memories about the past, about history, heritage, culture, about personal roots and
family connections, about who we are as human beings and about glimpses into our common
humanity through recorded information in all media, much more than they are about narrow
accountabilites or administrative continuity. (Cook, 2000:5)

Uppdelningen kan bli problematisk om man betraktar den som absolut särskiljande; i de flesta
fall samspelar de två begreppen på olika sätt. Ända pekar distinktionen på något jag anser är
viktigt. I min b-uppsats studerade jag utifrån Cooks två begrepp de nordiska riksarkivens
verksamhetsbeskrivningar. Några definitioner av vad arkivinstitutionerna avser med de
begrepp man använder sig av, i synnerhet kulturarv och minne som hänger samman med
memory-begreppet, påträffades inte i det genomgångna materialet. Ändå används i synnerhet
det förstnämnda friskt i lagtexter såväl som i riksarkivens allmänna presentationer. Hävdandet
av den egna institutionen såsom en del av kulturarvet, eller rent av som ensam bärare, utan att
vare sig diskutera (eller inbjuda till diskussion om) vad detta innebär eller hur man hanterar
urval och insamling av det som får representera kulturarvet, ansåg jag kunde kritiseras. Jag
föreslog istället att ett mindre provocerande och förpliktigande, och kanske mer korrekt, ord
för samma typ av argument (memory) vore ”historiskt källmaterial” – något som signalerar
bevarande utifrån forskningsmässiga anledningar snarare än för det förvaltningsmässiga
bevisvärdets skull. De enskilda arkiven var det mest slående exemplet på material som
bevaras främst utifrån memory-argument, eftersom de inte innehåller allmänna handlingar
från myndigheter som måste sparas enligt lag (Wallin, 2007:17).



Maria Wallin
Arkiv- och informationsvetenskap C, 41-60p

10 av 40

2. Bakgrund

2.1. Kulturarv i historisk kontext samt något om enskilda arkiv

Hur uppkom kulturarvsbegreppet och hur har det använts historiskt i Sverige? Kulturarv är ett
relativt nytt begrepp som enligt Lundström dyker det upp första gången 1887 och därefter inte
återfinns förrän 1935 (2005:251). I samband med de växande nationalistiska strömningarna i
slutet av 1800-talet blev hembygdsromantiken och det fosterländska kulturarvet aktualiserat.
De många sociala förändringarna och industrialismens allt snabbare utbredning sågs som ett
hot, mot vilket man ville försvara det folkliga och ”ursprungligt” svenska eller nordiska.
Lundström formulerar det som att borgerskapet i romantisk anda ”upptäckte folket”. Fram till
omkring sekelskiftet 1900 var kulturarvet främst ett område för män i de bildade klasserna,
men tiden efter sekelskiftet skedde en gradvis förändring i riktning mot en mer regionaliserad
nationalism där fler aktörer kunde delta (Lundström, 2005:83ff). Lundström menar att
”kulturarvspolitiken successivt blev församhälleligad under 1900-talets första hälft” (2005:86)
som ett resultat av den politiska och ekonomiska samhällsutvecklingen från konservativ
nationalstat till en stat med demokratiska medborgarideal.

Även en förskjutning mot en mer regionaliserad syn på kulturarv och historia inträffade någon
gång i början på 1900-talet (Lundström, 2005). ”En utgångspunkt var tanken att regioner och
provinser ägde sinsemellan specifika och särpräglade kulturarv vilka skulle studeras och
värnas”, skriver Lundström (2005:87). Kulturarvsverksamheten fick en mer folkbildande och
folkhemsanpassad prägel, och hembygds- och hemslöjdsföreningar var regionala aktörer som
fick ökade offentliga medel för sin verksamhet (Lundström, 2005:91).

1800-talets nationalromantik gjorde också att intresset väcktes för att skriva den svenska
historien med hjälp av arkivhandlingar. Detta innebar ett betydande uppsving för Riksarkivet,
som började anta karaktären av historisk forskningsanstalt (Tarkiainen, 1998:22f). Efterhand
som byråkratin i Sverige blev mindre centralistisk skapades behov av regionala arkiv och de
tre första landsarkiven startades under åren 1899-1903. Tarkiainen menar också att
arkivvården blivit så pass reglerad i nedskrivna direktiv att man nu litade på att en enhetlig
verksamhet kunde ske på skilda platser i landet (1998:29). Även starkt pådrivande lokala
aktörer inom universitetsvärlden, exempelvis Martin Weibull i Lund, spelade en roll för de
regionala arkivens etablering (Dahlin, 2003:7f).

Liksom intresset för bland annat hemslöjd och hembygdsrörelse hänger intresset för enskilda
arkiv samman med det nyvaknade nationalromantiska intresset i början av seklet. Olika typer
av insamlingar och inventeringar av historiskt material från enskilda personer genomfördes,
ofta med bruk och herrgårdar i fokus (Welander, 2006). Inventeringsarbeten och mottagande
av enskilda arkiv har fortsatt under 1900-talet. Nämnden för Enskilda arkiv vid Riksarkivet
konstaterar i ett mötesprotokoll från 2007 att ”enligt nämndens policy är arkivinventeringar
och det kontaktskapande som de medför ett viktigt verksamhetsområde för
arkivinstitutionerna” (Nämnden för enskilda arkiv, 2007-10-04).
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2.2. Kulturarv i statlig kulturpolitik

Kulturarvsbegreppet återkom i den politiska diskursen i slutet av 1980-talet och slog under
1990-talet igenom som ett nygammalt begrepp i politik, förvaltning och samhällsliv. I
följande avsnitt kommer ett antal statliga offentliga utredningar och propositioner som rör
arkivväsendet och kulturarvspolitiken att diskuteras. Materialet är från perioden 1988-2007.
Detta bör ses som en grundläggande presentation; skrifterna kommer att kopplas till
intervjusvar och arkivinstitutionernas verksamhetsplaner och liknande även i avsnitt 3.

2.2.1. Öppenhet och minne (1988)

I arkivutredningen från 1988, Öppenhet och minne, ges ett förslag till formulering till
arkivlagen. Den första paragrafens första mening stadgar det mycket allmänna: ”Arkiv är en
del av det nationella kulturarvet” (SOU 1988:11:17). Lagförslaget hann omformuleras innan
det antogs som arkivlagen: numera heter det i §3 att ”myndigheternas arkiv är en del av det
nationella kulturarvet” (SFS 1990:782), en omformulering som kan vara rimlig med tanke på
att lagen i huvudsak reglerar myndigheternas arkiv och allmänhetens rätt att ta del av
allmänna handlingar.

Författarna till Öppenhet och minne gör en analytisk åtskillnad mellan ett par olika funktioner
arkiven sägs fylla, även om de i praktiken kan överlappa varandra. Dessa funktioner är den
kunskapsförsörjande, den kulturella och den effektiviserande eller rationaliserande (SOU
1988:11:34). Den första funktionen hänvisar till medborgarnas informationsbehov och rätten
att ta del av allmänna handlingar, något som sedan kom att  stadgas i arkivlagen §3. Den
kulturella funktionen, som torde kunna knytas till kulturarvsbegreppet, beskrivs något mer
svävande: ”Här gäller det att nå ut till alla med de kulturella strävanden, som angavs i 1974
års kulturpolitiska proposition. […] Arkiven kan fungera som en sorts kulturcentra vid sidan
av bibliotek, museer och andra institutioner” (SOU 1988:11:11). De som åsyftas är både den
nyfikne enskilde medborgaren, släkt- och hembygdsforskare och akademiska forskare
(1988:35). Utredningens upphovsmän poängterar också de enskilda arkivens betydelse för
forskningen (1988:40). Den effektiviserande eller rationaliserande funktionen, slutligen,
syftar på arkivens roll som rådgivare till myndigheter som brottas med snabbt växande
mängder information såväl i pappersformat som lagrat på andra typer av media.

I utredningen poängteras att ambitionsnivåerna för kunskapsförsörjningen och
rationaliseringen inte behöver höjas, däremot bör det kulturella målet prioriteras (1988:146).
Samtidigt konstateras att ”resurserna för att tillgodose arkivens uppgifter, inte minst de
kulturella, är otillräckliga” (1988:40). För att avhjälpa målet föreslås bland annat ökade
resurser för att främja ”kulturellt” motiverad forskning, som släktforskning. Vad som
egentligen är målet, och hur graden av måluppfyllelse ska kunna mätas, är något oklart.

Ett eget avsnitt ägnas i utredningen åt olika typer av enskilda arkiv. En väsentlig uppgift för
de statligt finansierade arkiven uttrycks vara att verka för samordning och samarbete mellan
olika intressenter. Tidigare förekom konkurrens om vissa person- och släktarkiv, men nu
råder ett mer avspänt förhållande sånär som på en viss konkurrens som ”kan bli aktuell med
de nya mer ämnesinriktade institutionerna” (1988:99). Här åsyftas sannolikt de folkrörelse-
och näringslivsarkiv som tillkommit i arkivlandskapet under de senaste decennierna. Man
konstaterar att intresset för exempelvis personarkiv ”har breddats från en ensidig inriktning på
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betydelsefulla personers handlingar – främst utnyttjade av den akademiska forskningen – till
ett begagnande av personarkiv som belyser ’vanliga’ människors olika sociala förhållanden”
(1988:99f). För föreningsarkiven konstateras att många rikstäckande föreningar har egna
arkivenheter, samt att institutioner som Arbetarrörelsens arkiv och regionala folkrörelse- och
arbetarrörelsearkiv tar hand om en stor del av materialet. I och med detta anses slutförvaring
av äldre arkiv vara ”rätt väl tillgodosedd genom det nät av folkrörelsearkivinstitutioner som
täcker landet” (1988:105), även om man konstaterar att de ekonomiska villkoren varierar och
det finns ett beroende av lönebidragsanställd personal.

Utredningen använder sig i princip inte av begreppet ”kulturarv”, utöver den redan nämnda
föreslagna lagtexten. Begreppet slog igenom som ett modeord först under 1990-talet.
Öppenhet och minne kan emellertid ses som en startpunkt för en syn på arkiven mindre som
en belastning och mer som en resurs för forsknings- och kulturella ändamål (Gidlöv, 2005:9).

2.2.2. Ny kulturpolitik (1996)

I kulturpropositionen från 1974 heter det att man ska ”bevara och levandegöra äldre tiders
historia”, medan kulturpropositionen från 1996 har omformulerat det till att ”bevara och
bruka kulturarvet” (citerade i Grundberg, 2000:89). Grundberg menar att ett antal faktorer
som ekonomiska förändringar, arbetslöshet och ökad invandring hade gjort frågan om den
svenska identiteten och nationella självbilden aktuell, och att begreppet därför plockades fram
igen. Kulturpolitikens förändring och kulturarvsbegreppets intåg beskrivs i
kulturpropositionen:

I 1974 års kulturpolitiska proposition används begreppet kulturarvet sparsamt. Den behandlingen
kan kanske bäst förstås mot bakgrund av efterkrigstidens utvecklingsoptimism då kulturarv och
traditioner ibland förknippades med tillbakablickande eller t.o.m. bakåtsträvande. I dagens
mångetniska och medieintensiva samhälle kan det finnas skäl att tydligare uppmärksamma det
samhälleliga värde som ligger i ett insiktsfullt nyttjande av kulturarvet. (Prop 1996/97:3:129f)

I utredningen Tjugo års kulturpolitik (SOU 1995:85) noteras att ”arkiven fungerar som aktiva
eller aktiverbara minnen som är av betydelse för vår rättssäkerhet, men också behövs för att
föra historia och tradition vidare. De svenska arkiven utgör därför en viktig del av det
nationella kulturarvet” (1995:297). Man talar om att arkiven behöver göra mer för att främja
ett aktivt användande med användarna som utgångspunkt och att man ligger efter i
tillgänglighet jämfört med biblioteken. Kapitlet avslutas: ”Arkiven är en till stora delar ännu
outnyttjad potential inom kulturområdet. Men tillsammans med bibliotek och museer ger
arkiven en möjlighet till aktiv och levande kulturverksamhet” (1995:313). 

Ett övergripande avsnitt är i propositionen om kulturpolitik ägnat åt kulturarvet, där ett avsnitt
till och med rubricerats ”En definition av kulturarvet” (Prop 1996/97:3:126). Här ges uttryck
för två sätt att se på kulturarvet. Å ena sidan som ett slags ”allting” – ”en mångfald av
uttrycksformer och spår”, ”både det materiella och det immateriella, det skolat konstnärliga
och det folkliga, det unika och det vanliga”, något som alla har del i tillkomsten av oavsett
”kön, ålder, härkomst, social ställning, utbildning, talang eller sysselsättning” (Prop
1996/97:3:126). Å andra sidan konstaterar man att den vida definitionen har praktiska
begränsningar, och att allting naturligtvis inte kan bevaras som kulturarv. Vad som väljs ut
avgörs, skriver man, ”mellan kulturinstitutionerna, medborgarna och samhället i stort” (Prop
1996/97:3:127). Regionala och lokala särdrag betonas i motsats till vad man kallar ”ett
enhetligt svenskt kulturarv” (Prop 1996/97:3:127). Här har den pluralistiska definitionen
redan gett vika för ett mer enhetligt, institutionaliserat kulturarv, där en betoning av vissa
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regionala särdrag är tillåten, men man har lämnat betoningen på individen och kulturarvet
som något ”alla har del i tillkomsten av”.

Pettersson kallar detta för pendlingen mellan potentiellt och etablerat kulturarv (2003:77f).
Det betonas emellertid i utredningen att kulturpolitiken måste syfta till att ”skapa intresse för
och delaktighet i kulturarvet genom en dialog med medborgarna” (Prop 1996/97:3:127),
samtidigt som man tydligt markerar att ”uppenbara missbruk och vantolkningar kan inte
accepteras” (Prop 1996/97:3:128). Staten ska vara den som sätter ramarna för hur kulturarvet
brukas på ett önskvärt sätt; ”[l]ika angeläget som det är att främja ett mångsidigt och allmänt
bruk av kulturarvet, lika viktigt är det att det sker med eftertanke och insiktsfullhet” (Prop
1996/97:3:130).

Beträffande museernas bestånd uppmanar man till reflektion kring hur samlandet och
dokumentationen tidigare gått till:

Vad är det för utgångspunkter som har styrt och ännu styr detta arbete? Vilka gruppers kulturarv är
det man valt att bevara i det förflutna? Vilka gruppers kulturarv lyfts fram i utställningar och
annan programverksamhet idag? Hur ser luckorna i samlingarna ut? […] Det är nödvändigt att
varje enskilt museum upprättar en tydlig insamlingsplan och att överenskommelser museer
emellan kommer till stånd så att inte vare sig onödiga dubbleringar eller ödesdigra luckor i
samlingarna uppstår (Kulturpolitik, 1996:132).

Grundberg konstaterar att det finns en uttalad kulturpolitisk vilja att reformera och vitalisera
museivärlden, och att denna värld är ansvarig för den större delen av kulturarvsförvaltningens
förmedlingsverksamhet (2000:7). Samma frågeställningar går i hög grad att tillämpa på
arkivinstitutionerna beträffande de enskilda arkiven, eftersom dessa ligger utanför de
reglerande lagar som existerar kring myndigheternas arkiv.

2.2.3. Arkiv för alla (2002)

Utredningen Arkiv för alla (SOU 2002:78) rekommenderar att det ska skrivas in i arkivlagen
att enskilda arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet. Denna symboliska gest anses
uppenbarligen viktig för att uppvärdera frågan om de enskilda arkivens bevarande, något som
vanligtvis riskerar att hamna i skymundan eftersom det inte finns bevarandekrav på samma
sätt som med statliga och kommunala arkiv. Rekommendationen upprepades inte i den på
utredningen följande propositionen från riksdagen (prop 2004/05:124), där man istället
konstaterade att arkivlagen främst reglerar allmänna handlingar och vänder sig till
arkivbildande myndigheter inom offentlig förvaltning.

I utredningen betonar man vidare vikten av enskilt arkivmaterial som ”material som kan
intressera i princip alla kategorier av människor” och att det ligger i allas intresse att ”vårt
gemensamma kulturarv vårdas och bevaras för framtiden” (SOU 2002:78:121). Utredningens
författare uppehåller sig också som hastigast vid arkivens roll som ”aktörer i
integrationsprocessen” och menar att invandringens historia speglas i enskilda arkiv (SOU
2002:78:124). På vilket sätt arkiven ska vara aktörer i integrationsprocessen förklaras inte
vidare. Formuleringen kan antingen lätt förbigås eller viftas bort men också tolkas som en
uppfordrande vink om en mer aktiv arkivinstitution.

Arkivens önskvärda roll i det nationella kulturarvet framhålls i Kari Marklunds vision om
arkiv 2010:

Arkiven är en del av nationens skattkammare av minnen. De speglar det svenska folkets historia
och utgör en omistlig del av kulturarvet och vår nationella identitet. Arkiven är på väg att bli en
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viktig del i medborgarnas kunskapsinhämtande och lärande och spelar i informationssamhället en
vital roll i landets och regionernas kulturpolitik. (SOU 2002:78:21)

Det konstateras också att i den önskvärda framtiden ”är det användaren och inte samlingarna
som är i centrum” (SOU 2002:78:23). Utveckling i denna riktning är inte helt utan motstånd i
arkivvärlden, vilket jag återkommer till senare i uppsatsen (se Gidlöv, 2005).

2.2.4. Mångfald är framtiden (2007)

Den relativt färska utredningen Mångfald är framtiden (SOU 2007:50) behandlar inte främst
det som kallas kulturarvsinstitutioner eller arkiv, utan mångfald på många olika områden. Den
är ett uttryck för det politiska intresse som riktats mot mångfaldsfrågan, som också kommer
till uttryck i utredningarna om kulturpolitik och kulturarv. I Mångfald är framtiden tas bland
annat intersektionalitet upp som exempel på ett analytiskt redskap för att visa hur olika
maktstrukturer samverkar. Ett antal omstridda begrepp diskuteras, om inte kulturarv så i alla
fall kultur. Det konstateras att Sveriges regering inte har fastslagit någon definition av kultur.
Man citerar SIDA som valt att använda UNESCOs definition, vilken utgår från ett
antropologiskt kulturbegrepp snarare än ett bredare, kulturellt (SOU 2007:50:56). Pettersson
(2003:113) diskuterar UNESCOs kulturarvsbevarande strategier och konstaterar att
perspektivet kan uppfattas både som kulturliberalt och kulturkonservativt beroende på
tolkningen. UNESCO betonar att varje samhälle måste få ha sin egen historia och värna om
sitt specifika kulturarv – en tanke som syftar till att upprätthålla och stärka gränser mellan
olika kulturer i motsats till en globaliserad utslätning. Samtidigt talar man om ett globalt
kulturarv. UNESCO främjar demokrati och lägger ingen värdering på de olika kulturerna.
Pettersson varnar emellertid för att kulturella identitetshävdelser är ”balansering på slak lina
mellan etnocentrism och universalism” (2003:113) och att resultatet riskerar att bli
exkluderande även om ambitionen är välmenande. Även Bohman manar också till
eftertänksamhet rörande axiomet om vikten av stärkt identitet, såväl regional som nationell:

Å ena sidan hävdas det att en stark egen identitet gör att vi bättre kan möta andra kulturer på ett
öppet sätt. Å andra sidan hävdas att en stark identitet behövs för att vi bättre skall kunna skydda
oss gentemot andra kulturer. Var gränsen går mellan dessa idéer är mycket oklart. (1997:155f)

Mångkulturutredningen problematiserar också begreppet mångkultur, och påpekar att
begreppet interkultur, som nyligen börjat spridas, på ett bättre sätt fångar den dynamiska
sammanblandning av kulturer och identiteter det är frågan om, istället för att antyda varje
människa som bärare av en kultur (SOU 2007:50:59f). Genomslag av detta kan ses i
Riksarkivets regleringsbrev, där det föreskrivs ett ökat ”internationellt och interkulturellt
utbyte” (Ku2007/3443/SAM).

Under senare delen av 2007 har en ny kommitté tillsatts för att se över hela den svenska
kulturpolitiken och uppdatera den till dagens samhälle. I direktiven till detta arbete har
regeringen tydligt visat att frågan om mångfalden inom kultursektorn är prioriterad
(Kommittédirektiv 2007:99; SOU 2007:50:61).

2.2.5. Kulturpolitiska mål idag

På Kulturrådets webbplats presenteras de sju kulturpolitiska mål som beslutades 1974 och
modifierades 1996. Dessa är yttrandefrihetsmålet, jämlikhetsmålet, mångfaldsmålet,
självständighetsmålet, kulturarvsmålet, bildningsmålet och internationaliseringsmålet
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(Kulturrådet: Kulturpolitiska mål, odat). Kulturarvsmålet kan vara värt att citera ett
omfattande utdrag ur:

Vårt historiska arv är en del av vår samtid. Kulturarvet omfattar den fysiska kulturmiljön liksom
de konstnärliga uttrycksformerna och språket. […] Historisk kontinuitet bidrar till människors
identitet och trygghet. I tider av snabba samhällsförändringar är tillgången till kunskap om
kulturarvet av särskild betydelse. Museerna ska inte bara bevara utan också aktivt medverka till att
människor engageras att utnyttja sitt kulturarv. Det gäller i hög grad barn och unga vars öppenhet
inför intryck från olika delar av världen stimuleras om de äger en egen historisk identitet. Det
gäller också dem med flykting- och invandrarbakgrund som skall kunna bära med sig sitt kulturarv
och infoga det i sina liv i Sverige. Kulturarvet är inte neutralt. Det är ett kulturpolitiskt ansvar att
synliggöra såväl klasskillnader som könsskillnader och skillnader mellan stad och land. Det är
också ett kulturpolitiskt ansvar att motverka försök att utnyttja kulturarvet i diskriminerande syften
och att i internationella sammanhang delta i arbetet för att skydda det gemensamma kulturarvet.
(Kulturrådet: Kulturpolitiska mål, odat)

Stycket kan, liksom visioner och abstrakta mål i allmänhet, uppfattas som luddigt och
oprecist. Kulturarvsbegreppet används på så många och överlappande sätt att det är svårt att
se det som något annat än ett abstrakt uttryck. Å ena sidan är det ett historiskt arv, å andra
sidan kanske något som skapas kontinuerligt (eller åtminstone ska omskapas för att synliggöra
skillnader). Å ena sidan är det en pluralistisk företeelse som inte är neutral, ett flertal ”arv”, å
andra sidan framställs det som något gemensamt som bidrar till identitet och trygghet, och
inte minst som något statiskt människor med invandrarbakgrund ”bär med sig” från sina
ursprungsländer. Man frågar sig på vilket sätt ungas öppenhet för intryck från olika delar av
världen stimuleras av deras historiska identitet.

Den sista meningen i citatet ovan ställer frågorna på sin spets genom att dra in ett gemensamt
internationellt kulturarv, vilket gör begreppet ännu vidare. Den enda rimliga tolkningen blir
att kulturarv är begrepp med odefinierbar räckvidd som kan omfatta såväl individnivå som
större regionala, nationella och även internationella sammanhang. Begreppet innebär historisk
kunskap såväl som deltagande i kulturella aktiviteter i samtiden. Ett av problemen är
sammanblandningen av vad forskare kallat potentiellt och etablerat kulturarv. Det etablerade
kulturarvet är liktydigt med det officiella, det som försett med kulturarvsstatus av någon där
till betrodd aktör, som en kulturarvsinstitution. Det potentiella kulturarvet blir allt ”övrigt”
som kan kopplas till människors liv och skapande. Pettersson menar att denna
sammanblandning ”späder ut begreppets betydelse och ger det funktionen av modeterm som
kan kopplas till allt som rör avsikter med bevarande” (2003:77).

En annan problematik är pendlingen mellan universalism och kritisk relativism, det vill säga
en pendling mellan synen på ett statiskt, historiskt arv och ett som skapas och omskapas efter
politiska direktiv (Pettersson, 2003:78f).

Vad innebär då kulturarvsmålet för arkivinstitutionerna? Arkiven förvarar inte den fysiska
kulturmiljön, befattar sig i begränsad utsträckning med de konstnärliga uttrycksformerna, och
bevarar språket till viss del; det skriftliga. Eller som det formuleras på Statens arkivs
webbplats: Den ”del av kulturarvet som består av otryckt text” (Statens arkiv, odat). Det kan
tyckas anmärkningsvärt att det endast är museerna som i kulturarvsmålet åläggs att bevara
och förmedla kulturarvet. Mer detaljerade utredningar har som tidigare konstaterats ålagt
arkivinstitutionerna att ta en mer aktiv roll i tillgängliggörandet och att uppmuntra människor,
inte minst unga, att ta del i utnyttjandet av de källor som finns. Museerna och biblioteken är
emellertid fortfarande huvudaktörerna när det gäller förmedlande och utåtriktad verksamhet.
Arkivens roll måste i första hand sättas i samband med det historiska källmaterial man
bevarar, som ligger till grund för kunskap om en regional eller nationell historia.

En ny kulturutredning håller under denna uppsats tillkomst på att författas, och kommer att
redovisas i slutet av 2008 (Kulturutredningen: Presentation-startsida, 2008).
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2.2.6. Sammanfattande reflektioner

Två tidigare uppsatsskribenter har diskuterat hur kulturarvsbegreppet har använts i svenska
offentliga utredningar (Kinman, 2007) respektive policydokument från Riksantikvarieämbetet
(RAÄ) (Johansson, 2006). Båda konstaterar att begreppets användande präglas av
motsättningar – en konflikt mellan kulturarv som en statisk, historisk enhet och kulturarv som
en samtida, dynamisk och pluralistisk företeelse där tidigare försummade grupper skall
framhållas. Johansson menar att skiftet från enhetsdiskurs till mångfaldsdiskurs inte är
genomgående utan ambivalent: RAÄ faller stundvis tillbaka till enhetsdiskursen och klarar
inte helt att se mångfalden ur ett maktperspektiv (Johansson, 2006).

Ovanstående översikt pekar mot samma problematik. I följande avsnitt kommer aspekter ur
kulturpolitiska texter och direktiv att kopplas samman med kulturarvsbegreppets användning
inom arkivvärlden och i avsnitt 3 återkopplas detta till några regionala arkivinstitutioners
verksamhet.

2.3. Kulturarv, mångfald och genus i svensk arkivdebatt

Leif Gidlöv vid Riksarkivet har i en artikel diskuterat arkivinstitutionernas uppgift som
kulturarvsförvaltare. Central är frågan om arkivet i första hand är ”ett instrument för ren
förvaring utan entydigt syfte, för offentlig insyn och kontroll, för rättsbärande dokumentation,
för effektivare förvaltningsarbete, för historieorienterad forskning eller för kulturpolitiska
ambitioner?” (2005:8). Det finns naturligtvis inget entydigt svar på frågan, men Gidlöf menar
att valsituationer och konflikter oundvikligen uppstår mellan dessa olika strävanden. Han
konstaterar att tekniska framsteg, bredare värdeskalor och ett visst politiskt tryck har fört olika
kulturarvsinstitutioner närmare varandra i så kallade ABM-samarbeten2, och ”ett aktivt
hanterat kulturarv som gemensam ideologisk plattform har efterhand blivit tydligare”
(2005:10). Med den nya riktning som det politiska kulturarvsbegreppet tagit mot att bli mer
inkluderande och pluralistiskt kan även arkivens syfte förändras. Gidlöf frågar sig: ”Hur långt
bör vi gå för att öka samtidsrelevansen? Bör presentationen av kulturarvet främst ses som en
plattform för värdedebatt i stort kring t ex maktstrukturer, konfliktlösning, genusfrågor och
integration? Hur mycket faktisk kunskap behövs bakom pedagogik och sceneri?” (2005:19).

I forskningspropositionen 2004/05:80 hävdas att institutionerna ”aktivt skall medverka i
samhällsdebatt och normbildning” (citerad i Gidlöf, 2005:19). Gidlöf noterar att

vilken tolkning man än väljer att göra speglas ett tydligt uppifrånperspektiv med tonvikt på
kulturarvet som redskap för en av informationsägaren önskad opinionsbildning, där ordet objektiv
framställs som föråldrat och passivt. Även termen historiebruk, som används ibland i arkiv- och
forskarkretsar, har ett instrumentellt anslag men med den motsatta utgångspunkten. I centrum står
brukarens egna behov och frågeställningar, vilka naturligtvis också måste ses som både
föränderliga och samhällsrelevanta. Konsumenten blir istället den viktigaste aktören. (2005:19)

En viss skepsis mot detta scenario kan anas i Gidlöfs framställning. Han betonar att ”faktisk
kunskap med dess givna gränser måste vara förankrad i museer och arkiv utan att blockeras
av en utmanande historierelativism och/eller brist på tilltro till vad besökaren kan ta sig till”
                                                  
2 ABM-förkortningen används i samband med olika typer av samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer.
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(2005:20). Att problematisera vad som avses med faktisk kunskap verkar Gidlöf inte speciellt
intresserad av eftersom han varnar för historierelativismen och ifrågasättandet av vissa
företeelsers objektivitet. I artikelns avslutning noterar han:

Huvudmålet med kulturarvsuppdragen måste vara att skapa bästa möjliga förutsättningar för
obunden kunskapsbildning. Detta står på intet sätt i motsättning till att historisk information
relateras till dagens problem och förhållanden, inte heller till begreppet historiedidaktik i dess
produktutvecklande mening. Men de aktiva insatser som görs skall i första hand öka potentialen
och stimulera efterfrågan, medan problemval och resultat överlåts åt brukaren. Vad som ligger i
själva vågskålen är kulturarvets självständiga värde och därmed dess relevans för den för dagen
gällande agendan. Ordet objektiv är i den meningen knappast föråldrat. (2005:22)

Betoningen på obunden kunskapsbildning och arkivarien som en neutral förmedlare av
källmaterial har en lång tradition. De yrkesetiska riktlinjer som fastslogs vid International
Council on Archives konferens i Beijing 1996 kan åskådliggöra en uppfattning kring
arkivariens yrkesroll internationellt sett. I den första punkten i riktlinjerna konstateras att
”arkivariernas objektivitet och opartiskhet är måttet på deras yrkeskunnighet”. Betonandet av
opartiskhet återkommer på flera platser (bland annat ”Arkivarier måste värdera handlingar
opartiskt och härvid basera sin bedömning på en grundlig kännedom om sina respektive
institutioners administrativa krav och leveranspolitik”, Lindh, 1998:58). Strävan efter
opartiskhet kan framstå som demokratisk och rättvis, men perspektivet innebär också risk för
att invanda föreställningar undgår kritisk granskning (se vidare Wallin, 2007:13). Denna syn
har mött kritik från postmoderna teoretiker inom den internationella arkivforskningen (se bl a
Schwartz och Cook, 2002:5).

Möjligen kan man se de nya yrkesetiska riktlinjerna som en motreaktion mot hur förutvarande
arkivarier tidvis haft egna personliga agendor som lett till exempelvis insamlandet av vissa
typer av enskilda arkiv. När intresset för enskilda arkiv tog fart under början av 1800-talet var
det nationalromantiska Götiska förbundet en av rörelserna som riktade in sig på att leta upp
intressanta historiska handlingar från enskilda (Nilzén, 2006:28). I början av 1900-talet gjorde
Landsarkivens arkivariers intressesfär och kontaktnät att vissa typer av enskilda arkiv blev
bevarade i högre utsträckning, vilket diskuteras vidare i avsnitt 3.

Kritik har riktats mot kulturarvsbegreppets förmenta objektivitet, där en politisk, normerande
innebörd är underförstådd. Kritikerna hävdar att det inte går att ”objektivt och neutralt samla
in ett idealistiskt sammansatt ’representativt’ urval av ’allt’ som kan tänkas vara del av ett
kollektivt samhällsminne” (Grundberg, 2000:97). Dessutom menar man att verkligheten är
mer komplex än att kunna representeras av ett urval av föremål (i museiverksamhetens fall).
Försvar mot kritiken hävdar att ”en förvaltning, som på ett demokratiskt sätt vill slå vakt om,
bevara och förmedla den historiska dimensionen av samhällsbildningen, inte kan eller får vara
av politisk karaktär. [...] Kulturarvet har … vissa universella värden och förvaltningen utgår
från en vetenskaplig grund för sin verksamhet” (2000:97). Diskussionen rör en central debatt
inom den humanistiska forskningen; angående huruvida kunskapsproduktion och vissa värden
kan vara objektiva, eller om allt i någon mån är relativt och subjektivt (2000:98). Grundberg
kopplar kritiken till kulturarvets symbol- och upplevelsevärden, något som kontinuerligt
nyskapas av olika människor i olika miljöer – helt enkelt den process som väljer ut vad som
ska bli kulturarvet. Försvararna för kulturarvets objektiva natur har emellertid vissa rätt vad
gäller det historiska dokument- och resursvärdet. Här menar Grundberg att det även i ”dessa
postmodernistiska tider” går utmärkt att hävda att ”bevarandet av historiska källor har ett
egenvärde och ett allmänt samhällsintresse”, även om utpekandet av vilka källor som är
viktiga är något som kan variera över tid (2000:102).

En mer aktiv roll för arkivinstitutionerna framstår i artikeln ”Genus- och mångfaldsperspektiv
i arkivverksamheten” (Lönnroth, 2005) som en förutsättning för att driva genus- och
mångfaldsfrågor. Som exempel tar hon egen forskning och tätare samarbete med andra
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forskare och museer för att lyfta de från kulturpolitiskt håll önskvärda perspektiven.
Angående vad som styrt arkivverksamhetens inriktning och vilka förändringar som skett
noterar Lönnroth faktorer som ”vetenskapssyn och –metod, kontakter med och önskemål från
forskarsamhället, påverkan från massmedia och allmänhet, kulturpolitik och kulturdebatt. I ett
snävare sammanhang har även insamlingspolicy, traditionella värderingar, ekonomi etc också
styrt verksamheten” (2005:66).

I Arkiv för alla poängteras ”de nya svenskarna” som en prioriterad grupp som arkiven bör
tillgängliggöras för. Utredningen påpekar att det ”borde vara en angelägen uppgift för såväl
offentliga som enskilda arkiv att skapa förutsättningar för att en av de viktigaste
samhällsfrågorna, invandringen, skall kunna studeras och återberättas så allsidigt som
möjligt” (SOU 2002:78:165). Här anser jag att man kan utläsa en glidning mellan inverkande
på arkivinstitutionernas verksamhet (genom exempelvis tillgängliggörande) och att gå ett steg
längre – att potentiellt påverka arkivbildarna redan under arkivbildningsprocessen. Att ”skapa
förutsättningar” för att något ska kunna studeras kan uppfattas som en aktiv dokumenterings-
eller insamlingsverksamhet, som då både offentliga och enskilda arkiv ”borde” syssla med.
Eller är det som avses att arkivinstitutionen (efter arkivbildningens avslutande) borde
möjliggöra/understödja studier av invandring i de befintliga offentliga och enskilda arkiven?
Om så är fallet impliceras åtminstone en aktivare roll för arkivinstitutionen – att ”peka ut”
intressant material för potentiella forskare eller andra intressenter. Då blir nästa fråga om det
är intresserade aktörer i allmänhet, eller den i inledningen nämnda gruppen ”nya svenskar”,
detta material i första hand ska tillgängliggöras för? Stycket rymmer med andra ord en tudelad
ambition mellan 1) ”nya svenskar” som användargrupp och 2) ”nya svenskar” som
”arkivmaterial”. Ambitionen tycks vara att locka ”nya svenskar” till arkiven för att söka ”sin
egen” historia, kanske rent av ”sitt” kulturarv. I undersökningen understryks också vikten av
att arkivmaterial är tillgängligt på lika villkor för personer med funktionshinder – menar man
rent praktiskt med handikapphissar och liknande, eller särskilda satsningar på arkiv av
intresse för funktionshindrade (om sådana skulle existera), eller satsningar på att intressera
funktionshindrade för arkiv?

Samma splittrade ambition som ifråga om de nya svenskarna återkommer delvis i Lönnroths
artikel (2005). Artikeln är en av få som berört temat. Lönnroth försöker reda ut vad som
menas med begreppen och på vilka sätt de eventuellt kan tillämpas på arkivverksamheten.
Genusperspektiv handlar om att synliggöra maktstrukturer och hur socialt skapade, historiskt
föränderliga roller, gjort mannen till den mänskliga normen. Detta bör aktivt synliggöras av
arkivinstitutionerna och kan också, enligt Lönnroth, med fördel kombineras med ett
mångfaldsperspektiv (2005:64). Mångfalden anses ha en berikande potential; ”samhälleliga
verksamheter får en högre kvalitet genom att nya impulser och kunskaper kommer till.
Genom att fler perspektiv tillförs får man en samhällsbild som i högre grad överensstämmer
med verkligheten” (2005:64). En bredare beteckning än etnisk mångfald är kulturell
mångfald, som omfattar sociala grupper i ”vid demografisk mening” (2005:65). Även om
Lönnroths artikel i högsta grad är lovvärd, eftersom mycket lite skrivits om genus och
mångfald i arkivsammanhang, anser jag att skildringen av mångfaldsperspektivet kan
problematiseras.

Lönnroth konstaterar: ”Det finns såväl likheter som skillnader mellan etniskt mångfaldsarbete
och jämställdhet. Mycket av jämställdhetsarbetet baseras på lika möjligheter oberoende av
kön. Effektivitets- och lönsamhetsargument, konkurrens samt bättre ledning och hantering av
de anställdas olikheter anges inte som motivering till satsningen på jämställdhet” (2005:65).
Även om detta är ett konstaterande om hur det ser ut, är det ett faktum som jag menar bör
problematiseras. Till skillnad från definitionen av genusperspektivet, finns det en risk att
definitionen av mångfaldsperspektivets fördelar blir essentialiserande; upprätthållandet av ett
åtskiljande mellan olika kulturer kan leda till föreställningar om att kulturell olikhet antingen
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leder till konflikter, eller att den i sig innebär ett mervärde, att inslag från flera kulturer
berikar. I båda fall definieras olikheterna som naturliga och oundvikliga inslag som
människor ”har”, och man undviker att tala om olikheterna som sociala relationer av över-
och underordning (Molina och de los Reyes, 2003:314). Johansson (2006:32f) menar i sin
analys av RAÄs policydokument att mångfaldsdiskursen i dessa pendlar mellan ett
socialkonstruktionistiskt och ett essentialiserande perspektiv3. Motsvarande ambivalens kan
möjligen spåras i arkivsammanhang, men de socialkonstruktionistiska ambitionerna är
betydligt mindre. Detta kan måhända kopplas till att de två utredningarna om
industrisamhällets kulturarv, som är de mest socialkonstruktionistiskt inriktade, i huvudsak
berör antikvarieaspekten av kulturarvsförvaltningen.

För att ytterligare problematisera Lönnroths artikel menar jag att man klart måste skilja
mellan mångfald och jämställdhet i personalsammansättningen, och i arkivinstitutionens
verksamhet . 50% kvinnor i personalen garanterar varken något synliggörande av
maktstrukturer i arkivmaterialet eller innebär någon satsning på genusperspektiv. Likadant har
en etniskt blandad personalstyrka inte nödvändigtvis ett samband med ett etniskt varierat
arkivbestånd eller en mångkulturell verksamhet. Här återkommer samma problematik som i
Arkiv för alla, fastän det där snarare handlade om en delad ambition mellan arkivens
användargrupp och dess bestånd.

Lönnroths artikel avslutas med förslag om att arkivväsendet måste pröva vilka värderingar
som styrt verksamheten och hur personalen rekryterats, såväl som att öka medvetandet om

de maktstrukturer som finns i samhället i stort och hur de påverkat alla samhälleliga organisationer
(inklusive våra egna) och de arkiv vi vårdar. […] Ur demokratisynpunkt är det t ex viktigt att
kulturella skillnader mellan könen i effekterna av offentlig verksamhet synliggörs. […] Blir man
medveten om eventuella skevheter finns det ju också möjlighet att göra något åt dem (2005:65).

Lönnroth föreslår att man exempelvis kan diskutera hur arkivförteckningar kan främja
forskning ur genus- och mångfaldsperspektiv. Återigen anser jag att en viss ambivalens finns
mellan perspektiven som arbetsmiljöfråga och som avgörande för den kulturarvsförvaltande
uppgiften. Visserligen hänger frågorna samman, men de följer inte nödvändigtvis på varandra.
Att vara medveten om maktstrukturer inom den egna organisationen låter mer som en
arbetsmiljöfråga, medan kunskapen om hur maktstrukturer påverkar de arkiv institutionen
vårdar (och har valt att vårda) hänger samman med verksamheten. En reflexiv och kritisk
analys av den egna verksamheten är dock grunden för båda. Att ”göra något åt” skevheter i ett
arkivmaterial med politiskt inkorrekta inslag skulle aldrig i arkivvärlden kunna innebära en
förändring av ursprungsmaterialet, snarare möjligen en arkivbeskrivning som kritiskt
reflekterade över materialet. Denna typ av ställningstagande är emellertid i sig fullt tillräckligt
för att gå emot traditionella värderingar om arkivariens objektiva yrkesroll, som diskuterats
tidigare i detta avsnitt.

2.4. Arkivinstitutionerna

2.4.1. Landsarkivet i Lund

Styrdokumenten som reglerar Riksarkivets och landsarkivens verksamhet är Förordning
2007:1179 med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven, samt regleringsbrevet
                                                  
3 Socialkonstruktionism förstås här, i enlighet med NEs definition, som ett ”kritiskt perspektiv som ifrågasätter
sociala företeelsers naturlighet eller oundviklighet”. ”Essentialiserande” tolkas som en tendens att se egenskaper
eller uttryck som något som ligger i ett objekts natur, snarare än att vara kulturellt betingat
(Nationalencyklopedin, www.ne.se).
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Ku2007/3443/SAM. Man har även en lokal verksamhetsplan för landsarkivet (Landsarkivet i
Lund, 2008).

Enligt regleringsbrevet för Statens Arkiv 2008 är de övergripande verksamhetsmålen att
integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt ett barnperspektiv i verksamheten
och att öka internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete samt integrera det i
verksamheten. Myndigheternas arkiv benämns som ”en del av det nationella kulturarvet”, och
målet för statens arkiv spaltas liksom i arkivlagen upp i tre punkter som ska tillgodoses: rätten
att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipningen och
förvaltningen samt forskningens behov (Ku2007/3443/SAM). I förordningen 2007:1179
noteras att riksarkivet är chefsmyndighet för landsarkiven och att dessa tillsammans har
ansvar för statlig arkivverksamhet och arkivvården i landet. Angående enskilda arkiv noteras
endast att Riksarkivet och landsarkiven får ge råd till enskilda i arkivfrågor. Dessutom stadgas
att Nämnden för enskilda arkiv vid Riksarkivet är rådgivande organ i frågor som rör enskilda
arkiv och avgör ärenden om statsbidrag till enskilda arkiv (2007:1179).

I Landsarkivets i Lund lokala verksamhetsplan specificeras olika interna verksamhetsmål för
Statens arkiv och de insatser som Landsarkivet planerar i frågorna. För att främja
arkivhanteringen på det kommunala och enskilda området nämns följande insatser: Den årliga
regionala kommunala arkivkonferensen genomförs i samarbete med Växjö kommunarkiv,
rådgivning till innehavare av godsarkiv, konsultinsatser, samt medverkan i Kommunala
samrådsgruppen (Landsarkivet i Lund, 2008). Beträffande utvecklandet av övergripande sök-
och orienteringssystem noteras att ”ordnande och förtecknande av efterfrågade bestånd
hanteras med utgångspunkt för respektive enhets prioritetsordning vilket för LLA innebär
följande: […] Enskilda arkiv: förteckningsarbete i godsarkiv, hushållningssällskapens arkiv,
vissa låneinstituts arkiv, cementindustrins arkiv” (Landsarkivet i Lund, 2008). Värt att notera
är att kulturarvsbegreppet inte används alls i verksamhetsplanen. Kanske är det alltför abstrakt
för en konkret plan?

I början av 2008 kom häftet Statens arkiv i framtiden – en idéskrift, ett resultat av ett flerårigt
visionsarbete inom statens arkiv. Här beskrivs den roll man önskar att Riksarkivet och
landsarkiven ska ha inom en fem-tio-årsperiod. Det konstateras bland annat att Statens arkiv
sedan 1990 ”successivt vidgat synfältet och tagit steget ut i samhället för att marknadsföra sig
mot nya målgrupper samt prioriterat den utåtriktade verksamheten. I sin strävan att profilera
sig inom området har Statens arkiv allt tydligare närmat sig andra aktörer på
kulturarvsområdet, som andra arkivorganisationer, museer och bibliotek, för
erfarenhetsutbyten och samarbeten” (Statens arkiv, 2008:21). Skillnaden mellan museer och
arkiv, konstateras emellertid, är att arkivverksamheten styrs av lagar. Författarna till skriften
menar att verksamhetsområdet genomgått betydande förändringar under de senaste
decennierna, som inte är synliga i styrdokumenten: dels har arkivens roll som
förvaltningsmyndighet, med en ökad mängd frekvent använt material, ökat, samtidigt som
arkiven också ska tillgodose ”det ökade intresset för vårt historiska kulturarv” (2008:22). Fem
år framåt måste Statens arkiv, enligt idéskriften, ”framstå som en central informationsresurs
för samhällelig information både bakåt och framåt i tiden med huvuduppgiften att garantera
originalhandlingarnas äkthet och på olika sätt förmedla kunskap om detta kulturarvs ursprung
och egenart” (2008:23). ”Detta kulturarv” måste således syfta på ”samhällelig information”
och ”originalhandlingarna”, vilket stämmer överens med arkivlagens konstaterande om att
myndigheternas arkiv tillhör kulturarvet. I idéskriftens avsnitt om enskilda arkiv konstateras
att praxis och rutiner för hanteringen av dessa utvecklats under århundraden även om relativt
lite skrivits ner. Det konstateras att Statens arkiv endast kan göra punktinsatser på området,
varför det är bra att det finns ”andra lokala och regionala institutioner som på olika sätt
arbetar med enskilda arkiv” (2008:28). Man har även gjort ”stora ansträngningar” för att
bredda representationen i de enskilda arkiven från att främst representera de samhällsbärande
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skikten. Här poängteras förenings- och organisationsarkiv, som i stor utsträckning dock
omhändertas av folkrörelsearkiv. Som särskilt eftersatta eller i riskzonen att förstöras nämns
”arkiv från småföretag, samlingar av fotografier och film samt givetvis av digitalt lagrad
information” (2008:30). Inom en femårsperiod konstateras att det kommer att bli angeläget att
särskilt se till att ”arkiv bevaras representativt med avseende på närings- och föreningslivets
struktur, befolkningens sammansättning, kön och mångfald” (2008:31). Genom digitalisering
och samarbete med släktforskar- och hembygdsrörelser hoppas man att nya grupper ska
introduceras till ”vårt kulturarv” (2008:31).

2.4.2. Skånes Arkivförbund

Skånes Arkivförbund bildades 1993 som ett regionalt arkiv för folkrörelse- och lokalhistoria.
Sedan starten har man fokuserat på att samla in arkivmaterial från rörelser och föreningar som
saknats i befintliga arkivbestånd, exempelvis handlingar från frikyrkorörelser och politiska
organisationer. Utöver det mottagna arkivmaterialet bedrivs en fortlöpande insamling av
”människors egna minnen i form av självbiografiska berättelser, dagböcker, brev, fotografier
osv” (Larsson och Sjögren, 1997a:2). I stadgarna nämns inte kulturarvet som term, utan
förbundets verksamhet specificeras bland annat till att vara ”att väcka intresse för
dokumentation av landskapets historia, […] att väcka intresse för och bedriva forskning med
tyngdpunkt på de bevarade arkivalierna hos Skånes Arkivförbund och de anslutna arkiven”
samt att ”förmedla och levandegöra den kunskap och information som arkivet förfogar över”
(Skånes Arkivförbund: Stadgar). Verksamhetsberättelsen för 2007 ger viss information om
verksamheten. Ett stapeldiagram illustrerar att 2006 års accessioner i arkivbeståndet främst
skett inom genrerna facklig, politik, solidaritet och nykterhet. Bland de nylevererade arkiven
nämns flera lokalföreningar för Rädda Barnen, Fredrika Bremerförbundets Lunda- och
Malmökretsar samt Konstnärernas riksorganisation, distrikt Skåne-Blekinge. Man konstaterar
att accessioner skett även i arkivets ”minnessamling” även om inga nya stora
insamlingsprojekt genomförts under 2007 (Skånes Arkivförbund: Verksamheten 2007).
Minnessamlingen eller minnesarkivet består av material som samlats in genom tematiska
insamlingar, ofta i samarbete med de skånska studieförbunden. Exempel på projekt har varit
beredskapstiden i Sverige under andra världskriget, immigrantarkiv i Skåne (se Larsson och
Sjögren, 1997b), 1970-talet, framtidsdrömmar och tankar om tro och liv (Skånes
Arkivförbund: Mer om minnesarkivet). Arkivförbundet har jobbat med olika teman i perioder
om två år i taget. Bland annat har det handlat om idrott, immigrantarkiv och för tillfället
organisationer som har med djur, natur och miljö att göra.

Skånes Arkivförbund har under 2006-2008 tilldelats ett nationellt uppdrag i arkivpedagogik
av Utbildnings- och kulturdepartementet. I uppdraget ingår bland annat att arkivförbundet ska
vidareutveckla den pedagogiska verksamheten för att därigenom öka tillgängligheten till och
intresset för arkiven.

I verksamhetsplanen för 2008-2009 konstaterar man att arkivförbundet i hög grad är beroende
av relativt kortsiktiga projektbidrag och har svårt att föra en löpande uppsökande verksamhet
för att dokumentera och inventera föreningar i regionen. Det skulle behövas en arkivarie som
”aktivt går ut och dokumenterar rörelser i tiden och säkrar arkivmaterial för framtida
forskning” (Skånes Arkivförbund: Verksamheten 2007).
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2.4.3. Skånes Näringslivsarkiv

Våra företag utgör en betydelsefull del av det gemensamma kulturarvet – som uppfinnare av nya
produkter, som producenter av varor och tjänster och inte minst som arbetsplatser där många
människor tillbringat en stor del av sina liv. Därför är det viktigt att företagen lever vidare i
arkivens värld - för forskare och för intresserad allmänhet. Skånes Näringslivsarkiv (SNA) värnar
om denna viktiga del av vår historia. (Skånes Näringslivsarkivs webbplats)

Så presenterar sig Skånes Näringslivsarkiv på sin webbplats förstasida. Arkivinstitutionen
drivs som en förening och startades 1991 som Nordvästskånes FöretagsArkiv. 1999 fick
föreningen egna lokaler i Helsingborg och i samband med detta fick man i uppdrag från
Riksarkivet att bevaka företagsarkiv i region Skåne. Det finns numera även en lokalavdelning
i Kristianstad och initiativ har tagits till att skapa en annan lokalavdelning för
Malmö/Lund/Trelleborg. Enligt webbplatsen bedrivs samverkan med Landsarkivet i Lund.
Om syftet med sin verksamhet skriver man: ”SNAs uppgift är främst att inom regionens
näringsliv skapa förståelse för det industriella kulturarvet. Kunskap och insikt om vår stolta
industrihistoria är grunden för framtiden.” (Skånes Näringslivsarkiv: Verksamheten) På sidan
med historia formulerar man det delvis annorlunda: ”Men den absolut viktigaste uppgiften för
föreningen är att skapa intresse hos företagare och beslutsfattare för ett bevarande av
värdefullt arkivmaterial” (Skånes Näringslivsarkiv: Historia).

Pengar till verksamheten kommer dels i form av medlemsavgifter från företag, institutioner,
föreningar och privatpersoner, dels som bidrag och hyror från företag som deponerat sina
historiska arkiv hos institutionen. Merparten av inkomsterna består emellertid av bidrag, dels
från Riksarkivets enskilda nämnd men även från bland annat Näringslivsarkivens Stödfond
och Helsingborgs stad (Skånes Näringslivsarkiv: Historia). Utöver att ta emot handlingar från
verksamma företag har man tagit emot en del herrelösa arkiv från företag som gått i konkurs
och liknande.
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3. Empiri och analys

3.1. Uppdraget som kulturarvsinstitution och samhällsrollen

Jag försökte ta reda på hur de skånska arkivinstitutionerna såg på sin roll som
kulturarvsinstitutioner och, i förlängningen, förvaltare av ett regionalt eller nationellt
kulturarv. Arkivchef Anna Ketola på Skånes Arkivförbund beskriver arkivförbundets uppdrag
som brett, men med tyngdpunkten på att ta emot och bevara arkiv från förenings- och
folkrörelsesektorn. Institutionens namn valdes med syfte att inte exkludera någon del i den
enskilda sektorn. De lokala folkrörelsearkiven runt om i Skåne var en stark grupp som
medverkade till att arkivet bildades.

Arkivarie Patrik Kumlin på Skånes Näringslivsarkiv beskriver sin institutions uppdrag som
att slå vakt om den skånska industri- och näringslivshistorien, och ”den historia som företagen
representerar”. En viktig del av uppdraget är att i kontakter med olika företag tala för
bevarandet av företagens arkiv.

Landsarkivet i Lund är som tidigare nämnts ett statligt arkiv med huvuduppdraget att förvalta
allmänna handlingar från myndigheter. Lars Jörwall, biträdande landsarkivarie i Lund
beskriver institutionens inställning som relativt passiv i förhållande till de enskilda
arkivbildarna. Att ta emot enskilda arkiv är inte landsarkivets huvuduppdrag och de flesta
enskilda arkiv som förvaras på institutionen har överlämnats på initiativ av arkivbildarna
själva. I några fall har landsarkivet varit aktivt, men det hör till undantagen.

Ingen av de intervjuade representanterna kallar spontant sina institutioner för
kulturarvsinstitutioner när jag frågar dem om deras uppdrag. Ingen av dem har emellertid
några invändningar mot begreppet. Detta återkommer jag till i avsnitt 3.3.

Att döma utifrån respondenternas svar och arkivinstitutionernas egna informationsmaterial
verkar det finnas en relativt harmonisk arbetsdelning mellan arkivinstitutionerna i regionen.
Skånes Näringslivsarkiv tar hand om merparten näringslivsarkiv, Skånes Arkivförbund
sysselsätter sig i huvudsak med förenings- och folkrörelsearkiv. Stadsarkiven i Helsingborg
och Malmö, och kommunarkiv i andra kommuner, tar i första hand emot enskilda arkiv från
verksamheter i respektive kommun. Landsarkivets hantering av enskilda arkiv är på det hela
taget passiv, men sedan gammalt finns en inriktning på livsmedels- och jordbruksanknutna
enskilda arkiv, exempelvis godsarkiv och hushållningssällskapens arkiv. Denna inriktning har
troligen haft att göra med föregående generationers arkivariers intresseområden och kretsar.
Sedan har det blivit ett slags ansvarsområde att komplettera bestånden med fler bestånd i
samma brasch (Lars Jörwall). I utredningen Arkiv för alla (SOU 2002:78) noteras också att
offentligt finansierade arkivinstitutioner på olika ställen haft olika traditioner av att samla in
olika typer av enskilda arkiv. Det konstateras exempelvis att Landsarkivet i Göteborg ”drivit
en konsekvent policy att bevara och presentera företagens arkiv” (SOU 2002:78:127).

Syftet med kulturarvsförvaltningen och arkivväsendets drivkraft beskrivs av Lars Jörwall:

Syftet är överhuvudtaget att få kulturarvet att överleva. […] Vi tror ju på att det här kan berika
både kunskapen och människors liv. Hade vi inte trott det så hade vi kunnat låta allting bara stå
kvar på hyllorna och överlåta alla svåra beslut till framtida generationer. […] Men vi inbillar ju
oss ändå att det finns ett verkligt behov av att ta del av kulturarvet, och att detta är en beståndsdel i
varje mänskas liv på nåt sätt. Minnet har en betydelse för både livet och samhällslivet. Och
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eftersom vi tror att det är på det sättet så vill vi förbarma oss över kulturarvet, den del av
kulturarvet som vi är satta att förvalta. (Lars Jörwall, Landsarkivet i Lund)

Att det finns ett verkligt behov av att ta del av kulturarvet, i dess egenskap av ett mer eller
mindre kollektivt minne, bygger även tankarna i arkivutredningarna på. I synnerhet i fråga
om de enskilda arkiven – syftet med myndigheternas arkiv kopplas snarare samman med
frågor om rättssäkerhet och behovet att ta del av exempelvis bouppteckningar av praktiska
anledningar. Distinktionen mellan evidence och memory blir således åter aktuell.

Lönnroth konstaterar att man sedan långt tillbaka inom arkivvärlden sett som sin uppgift att
främja objektivitet och på intet sätt styra forskningen: ”Dörren ska stå på glänt, men det är
forskarens uppgift att hitta skatten!” (2005:62). Arkivinstitutionerna skiljer sig på detta sätt
markant från museerna, inte bara därför att de offentliga arkiven styrs av vissa lagar, utan för
att man på museerna har en annan tradition av insamling och presentation av det kulturarv
som förvaras – ofta produceras utställningar med bestämda budskap för att väcka opinion
eller debatt.

Arkiv har traditionellt inte alls haft samma folkbildande ambition som museer och bibliotek.
Under de senaste decennierna har emellertid kulturarvsbegreppet uppstått som en gemensam
politisk målbild, och med detta följer även krav på ett mer aktivt tillgängliggörande, något
som kanske också avspeglar sig i de senaste årens ökade intresse för och satsningar på
arkivpedagogik. Gidlöf varnar emellertid för att ABM-utvecklingen kan stanna vid ett
elitprojekt, där det inte uppstår något brett genomslag i kulturarvsinstitutionerna (2005:19).

Jag frågade arkivrepresentanterna om arkivinstitutionerna ska vara opinionsskapande, eller ha
någon roll i samhällsdebatten. De reagerade tveksamt, skeptiska mot att arkivinstitutionen
skulle göra värderingar eller framstå som subjektiv. Däremot var man överens om att
institutionerna kunde ha en roll på så sätt att man marknadsförde sig och försökte framhålla
arkivens värden. Anna Ketola menade att arkivinstitutionerna skulle vara försiktiga med att
döma och värdera, men att de mycket väl kan bidra med källor för att påvisa att det mesta som
sker inte är nytt, och stimulera till diskussion om demokratins värde. Kumlin menade att
”arkivvärlden i synnerhet kanske borde hålla sig mer framme för att det är ju inte alla
människor som vet speciellt mycket om den branschen eller att den finns överhuvudtaget. […]
Jag tror ju att fler människor är intresserade av det här än vad man skulle kunna tro, eller
skulle kunna bli det om man berättar om det på ett bra sätt”. Lars Jörwall lyfte fram
opinionsbildande i den bemärkelsen att institutionen vill sprida kunskap om arkiven. Han
konstaterade också att institutionen hade en viss makt:

”Naturligtvis så är det ju också så att Landsarkivet har en makt att tillrättalägga historien,
tillrättalägga kunskapen om hur källorna har uppkommit, hur källorna redovisas, […] vilka källor
lyfter man inte fram och vilka lyfter man fram. […] Vi har ju också ett uppdrag från staten via
arkivlag och regleringsbrev och bestämmelser och annat att vi är ju en kanal för staten”.

De statliga arkiven är förvisso en ”kanal för staten” i enlighet med de kulturpolitiska målen,
men att tolka vad staten egentligen avser är inte alltid okomplicerat. Harding pekar på att
politiska initiativ för att bruka kulturarvet på ett önskvärt sätt de senaste decennierna ofta
tagits genom bildandet av externa myndigheter istället för genom de traditionella
kulturarvsinstitutionerna. Som exempel kan nämnas Forum för levande historia, där syftet i
direktiven var uppenbart folkbildande – inte nödvändigtvis genom att påverka med
faktauppgifter utan, som Harding citerar direktivet, ”på djupet” och ”som människor”, det vill
säga emotionellt opinionsbildande (2006:86):

Förtroendet för kulturarvets traditionella vårdare förefaller däremot vara lågt bland den civila
nationens företrädare: regeringens främsta satsningar på det positiva bruket av kulturarvet sker inte
genom etablerade kulturinstitutioner utan genom nya – och därmed mera symboliskt och retoriskt
tydliga – myndigheter vars uppdrag snarare definieras av en samhällsfunktion än av vårdandet och
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bevarandet av de samlingar och byggnader kring vilka de äldre institutionerna byggts upp […].
(Harding, 2006:86)

Kanske kan denna uppdelning mellan traditionella, äldre och mer ”neutrala”
kulturarvsförvaltande myndigheter, och nyskapade sådana med bestämda syften vara ett
uttryck för den ambivalenta hållningen de kulturpolitiska utredningarna ger uttryck för i
samband med försöken till definition av kulturarvets karaktär och innehåll, ett uttryck för
spänningen mellan det enhetliga, objektiva och det pluralistiska, subjektiva.

Det kan konstateras att om den förändrade kulturarvsförvaltningen innebär en mer aktiv roll
för arkivinstitutionerna, finns det en hel del skepticism och traditioner som går emot detta
kulturpolitiska direktiv. Den många gånger röriga och motsägelsefulla texten i utredningar
och propositioner gör potentiellt att arkivinstitutionerna tar frågan på mindre allvar, alternativt
står en smula handfallna kring frågan hur direktiven konkret ska implementeras.

3.2. Enskilda arkiv – policyer, gränsdragningar och urval

Under rubriken ”Vilka tar emot personarkiv och efter vilka principer?” skriver Welander i
Riksarkivets årsbok 2006:

Lite lättvindigt skulle man kunna gå förbi rubrikens fråga genom att svara att principen är att det
inte finns några principer. Någon motsvarighet till de fasta rutiner som gäller för statliga och
kommunala arkiv, liksom i stor utsträckning för förenings- och företagsarkiv, finns inte. En viss
informell arbetsfördelning mellan de institutioner och andra som tar emot personarkiv finns dock.
[…] De tusentals personarkiv från olika tider som förvaras hos kulturarvsinstitutionerna illustrerar
ganska väl påståendet att det är de framgångsrika personernas, oftast mäns, historia och version av
historien som bevaras på detta sätt. ”Vanligt folk”, om uttrycket tillåts, har inte lämnat mycket
papper efter sig. Avtryck av deras liv finns i kyrkböcker, domstolarnas bouppteckningar, de
militära arkiven och i skolarkiven. I bruksarkiven och godsarkivens dagsverkslistor och annat
liknande material kan man också finna nedslag. Men personarkiven lyser oftast med sin frånvaro.
En hel del har gjorts från mitten av nittonhundratalet och framöver för att något kompensera denna
obalans. Museernas minnesuppteckningar är ett sådant grepp. Andra exempel är aktioner för att få
in arkiv efter kvinnor, ofta i samverkan med kvinnorörelsen. (Welander, 2006:29f)

Welanders text handlar inte generellt om enskilda arkiv utan arkiv efter enskilda personer,
inte företag och föreningar. Jag anser emellertid att det är viktigt att notera skillnaden mellan
”nedslag” angående ”vanligt folk” i godsarkiv och liknande, det vill säga handlingar som
upprättats av någon annan, och att ”vanligt folk” själv efterlämnat egenhändigt författade
papper (vilket förstås ofta inte varit en möjlighet). Man kan också ifrågasätta om det verkligen
i stor utsträckning finns fasta rutiner – i bemärkelsen nedskrivna och beslutade, i motsats till
slumpartat framväxta ur tradition och praxis - för förenings- och företagsarkiv. Stycket pekar
dock på den generella problematik som finns och de insatser som gjorts för att bemöta den.

I förestående avsnitt beskrivs inledningsvis gränsdragningen mellan olika arkivinstitutioner,
för att därefter behandla principerna för urval.

Medan landsarkivet mycket sällan bedriver aktiva insamlingar, har näringslivsarkivet och
arkivförbundet mer dylik verksamhet. Arkivförbundet har tvååriga teman med olika
inriktningar, för tillfället (våren 2008) djur, natur och miljö. Efter femton års verksamhet har
emellertid arkiven börjat ”trilla in av sig själva” som spontana reaktioner på tidigare aktioner,
och man lägger inte särskilt krut på insamling och inventering om det inte rör sig om
specifika, externt finansierade projekt.
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Skånes Näringslivsarkiv drivs som en förening som till stor del består av människor från
näringslivet med ett stort kontaktnät, och det är genom dessa man ofta finner
arkivkontakterna. Styrelsen och aktiva medlemmar ur föreningen talar för arkivfrågorna och
bearbetar nyckelpersoner på företagen. ”Det blir ju den vägen, när de träffar folk på möten
och sammankomster och middagar och sånt där så puffar man för vår verksamhet, och så kan
det i vissa fall utmynna i att vi får komma på besök på företagen och titta på eventuella arkiv”
berättade Patrik Kumlin.

Att döma av de intervjuades svar tycks det vara så att en stor andel enskilda arkivbildare som
vill deponera arkivmaterial och kanske inte har någon stor kunskap om olika institutioner,
kontaktar Landsarkivet. Härav följer situationen att Landsarkivet har ett relativt stort spelrum
att välja ut vilka arkiv som passar institutionens profil, och hänvisa övriga vidare.
Representanterna för arkivförbundet och näringslivsarkivet sa att det nog hänt att man
hänvisat vidare, och att man skulle göra det om det var något som helt uppenbart hörde
hemma på en annan institution, men det är inget ofta förekommande fenomen.
Näringslivsarkivet är en ung institution som ännu inte haft anledning att säga nej till några
förfrågningar: ”Det har vi inte behövt göra… det är klart, hade det varit för att det bara hade
vält in arkiv hela tiden och man hade fått bra betalt för dem allihop, då hade man kanske
kunnat kosta på sig lyxen att hänvisa vidare till andra, men nu tar vi ju vad vi kan få…”
(Patrik Kumlin).

Även om arbetsdelningen till stor del är klar för de olika arkivinstitutionerna ligger det en
potentiell konfliktsituation i hänvisandet. Den tillfrågade arkivinstitutionen kan antingen välja
att ta emot ett arkiv eller hänvisa vidare, och om deponenten har egna önskemål om var
arkivet ska förvaras kan man bemöta det på olika sätt. Anna Ketola konstaterar att ”den
enskilda i och med att det inte finns något regelverk har full rätt att bestämma eller bedöma
om det ska sparas eller kastas och till vem det ska gå”.

En viss oklarhet är alltså en oundviklig konsekvens av det oreglerade tillstånd som de
enskilda arkiven existerar i. Institutionerna betonar emellertid välvillighet och att man tar en
diskussion om någon tveksamhet skulle uppstå. Nedskrivna överenskommelser och riktlinjer
har knappast förekommit tidigare, men under hösten 2007 tog landsarkivet initiativ till att
upprätta en nedskriven leveranspolicy. Detta gav upphov till en del diskussioner bland de
mindre institutionerna i landsarkivets region. Lars Jörwall vid landsarkivet förklarade
initiativet som att försök att ”dokumentera hur vi har gjort och hur vi kanske skulle vilja göra
med de enskilda arkiven” eftersom ”rågångarna mellan de tre institutionerna
[näringslivsarkivet, arkivförbundet och landsarkivet] var något otydlig”. Leveranspolicyn var
ett försök att ”kodifiera en rådande ordning” och i den konstateras inledningsvis att
”Landsarkivet bedömer från fall till fall vad som ska tas emot. Innan ett enskilt arkiv tas emot
bör landsarkivet ta hänsyn till gränsdragningen gentemot andra arkivmyndigheter och
arkivinstitutioner” (Landsarkivet i Lund: Leveranspolicy för enskilda arkiv). Skånes
arkivförbund, och förbundets systerorganisationer i Halland och Blekinge, ifrågasatte den
upprättade policyn. Bland annat reagerade man över formuleringen som lyder: ”Landsarkivet
tar normalt emot arkiv efter verksamheter som huvudsakligen har bedrivits i landsarkivets
distrikt, dvs Skåne, Halland och Blekinge (de två senare länen särskilt eftersom dessa är
underrepresenterade vad gäller enskilda arkivbestånd i landsarkivet)” (Landsarkivet i Lund:
Leveranspolicy för enskilda arkiv). Arkivförbunden menade att detta gick att tolka som en
konkurrenssituation mellan organisationerna i länen och landsarkivet, vilket då skulle
innebära att statliga medel konkurrerar med statliga medel. Arkivförbunden författade en
skrivelse till Riksarkivet och resultatet blev att en intern utredning tillsattes kring förvarandet
av enskilda arkiv i Sverige. Denna är i augusti 2008 inte avslutad, men resultatet kommer med
säkerhet att utgöra ett intressant diskussionsunderlag för frågorna kring de enskilda arkivens
förvarande och gränsdragningarna mellan olika institutioner.
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Skånes arkivförbund anser sig inte vara i behov av någon leveranspolicy, utan menar att
verksamheten styrs av verksamhetsplanen och stadgarna. Anna Ketola berättade att det även
finns en informell policy mellan arkivförbundet och de lokala arkivföreningarna, att
arkivförbundet ”i första hand vara ett komplement där inte man kan hitta en lokal lösning”.

Inte heller förekommer någon leveranspolicy hos näringslivsarkivet. Dock poängterar man att
det finns ett samverkansavtal mellan näringslivsarkivet och Landsarkivet samt Malmö
Stadsarkiv. Vad som står i det kunde varken Patrik Kumlin eller Lars Jörwall säga på rak arm,
men ”det är något mycket allmänt hållet” (Lars Jörwall).

Landsarkivet är alltså den institution som troligtvis får flest förfrågningar från enskilda
arkivbildare, och också oftast hänvisar vidare. Utrymmet för subjektiva bedömningar och
behov av ”gott omdöme” (som det formuleras i leveranspolicyn) är därmed stort.

Hur avgörs då det enskilda arkivets allmänintresse vid institutionerna och hur bedömer man
om detta är något som ska få bevaras som en del av kulturarvet eller inte? Denna
frågeställning hänger också ihop med vad man lägger i begreppet kulturarv, vilket diskuteras
i nästa avsnitt. De mindre institutionerna, näringslivsarkivet och arkivförbundet, tycks mer
sällan göra dessa aktiva val (utöver de medvetet riktade insamlingar från arkivförbundet som
nämnts tidigare i avsnittet). Man tackar i princip inte nej till något, utan tar in det mesta som
ligger inom verksamhetens ramar.

Lars Jörwall är chef för den avdelning vid landsarkivet som arbetar med enskilda arkiv. Jag
frågade hur han resonerar när han tar beslut om något skall förvaras av Landsarkivet eller
inte. Han definierar tre avgörande punkter: För det första, arkivets fysiska skick och
möjligheterna till sökbarhet i det. För det andra, villkoren för överlämnandet. För det tredje,
den kanske viktigaste punkten, har avgörandet att göra med arkivets allmänintresse eller
forskningsintresse. Här vägs även institutionens särskilda fokus på lantbruks- och
livsmedelssektorn in. Även arkiv som har släktskap med enskilda arkiv som redan finns på
landsarkivet prioriteras. Sedan görs avvägningen mellan olika intressegrupper:

Det ena är den framtida forskningen i vid bemärkelse, vad skulle den kunna ha nytta av om man
bevarar ett visst enskilt arkiv? Och det andra är ju då att man får se till exempel ett enskilt
företagsarkiv som en slags slutlig kvarleva från en samhällsverksamhet, det är ju ändå mänskors
liv det handlar om. Företaget finns kanske inte kvar, byggnaderna finns inte kvar, personalen finns
inte kvar, den enda kvarlevan som man kan peka på är arkivet. Det är en annan aspekt av det, som
är lite mer, vad ska man säga, filosofisk… Det tredje intresset är om det finns någon typ utav
information i arkivet som har juridisk bärighet. […] Egentligen är det en variant av arkivlagens
punkter om varför arkiven ska bevaras och hållas ordnade. (Lars Jörwall, Landsarkivet i Lund)

Mycket vanligt är det, enligt Lars Jörwall, med förfrågningar från ”vanliga människor”,
sådana som inte anses ha haft någon ”viktig” eller maktutövande ställning i samhället.
Bedömandet av allmänintresset av dessa efterlämnade handlingar är en svår fråga. Det beror i
hög grad på vilken verksamhet arkivbildarna haft, hur väl ordnat materialet är och hur
omfattande och fullständigt det är. De ekonomiska faktorerna kommer också att bli en aspekt
som i viss utsträckning formar verksamheten med enskilda arkiv, det finns alltid en
kostnadssida när man väljer att ta emot ett visst arkiv. Den institution som tillfrågas först
kommer också att ha den främsta möjligheten att välja ut de mest välordnade och intressanta
arkiven och hänvisa resterande vidare. Hänvisande blir också ett sätt att skilja sig från frågan,
att överlämna bedömningen till andra. Här vilar ett betydande ansvar på den eller de
arkivarier som bedömer vilket enskilt material som ska bevaras. Kulturarvsbegreppet som
sådant tycks inte ha någon relevans som vägledande princip, däremot används vissa
definierade urvalspunkter såsom potentiellt forskningsintresse. Det enskilda material som är
av intresse för forskare skulle kunna betraktas som en del av kulturarvet, men begreppet har
då ingen aktiv betydelse för urvalsprocessen.
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3.3. Kulturarvsbegreppet

Harding beskriver den förändring som kulturpolitiken genomgått mellan 1972 och 1995 som
att kulturarvsbegreppet förändrades från ”en relik efter nationens förfäder till ett användbart
verktyg” (2006:79), men förändringen är inte utan konflikter. Formuleringar som att ”ta
ansvar för kulturarven och främja ett positivt bruk av dem (SOU 1995:84 citerad i Harding,
2006:79) förutsätter likväl kulturarvet som en oberoende entitet som kan brukas: ”[s]jälva
bevarandet och insamlandet av kulturarvet sågs här inte som en del av rollen som
opinionsbildare, utan snarare som en form av myndighetsutövning, det vill säga som en del av
en sfär där uppdraget snarare gällde att på ett opartiskt sätt tolka bindande politiska direktiv”
(2006:79).

I detta avsnitt diskuteras kulturarvsbegreppet, vilka innebörder det kan ha eller tilldelas från
arkivinstitutionerna och från kulturpolitiken. Jag frågade representanterna för
arkivinstitutionerna hur de skulle definiera begreppet. Anna Ketola tyckte inte att det var
nödvändigt:

Jag är lite försiktig med att definiera det… just det ordet, det är lite sorgligt att behöva göra det,
det är som att definiera kultur, då sätter du på något sätt gränser. Jag är inte så mycket för att sätta
den typen av gränser. Så jag ser nog kulturarv som ett inkluderande begrepp då, mer än
exkluderande. (Anna Ketola, Skånes Arkivförbund)

Ovilligheten att definiera kulturarvsbegreppet eller liknande uttryck som används i arkiv- och
kulturpolitiska sammanhang (exempelvis ”det gemensamma minnet”) kan ha en poäng i sig –
att en definition ofelbart skulle komma att lämna något utanför, eller att en definition skulle
göra den som definierar till en aktiv uttolkare av ett kollektivt minne eller en gemensam
identitet, något som går emot traditionen att tillhandahålla, men inte (synbarligen) värdera.

De två andra respondenterna blev också svävande när jag bad om definitioner:

Ja, i det här sammanhanget så kan det ju vara väldigt mycket. Man kan ju säga att vi har märkt
under de senaste åren att […] förr [forskarnas intresse] det väldigt mycket fokuserat på företagets
ekonomiska historia, […] på statistiken, räkenskapshandlingar och styrelseprotokollen, men nu
börjar man kanske intressera sig mer och mer för den här mjukare delen som kanske […] ryms
under det här begreppet kulturarv. Det […] kan vara arbetsmiljöfrågor, genusperspektiv, manligt
och kvinnligt på arbetsplatsen och skillnader i löner […], hur man var organiserad på
arbetsplatsen, […] konstklubbar och pensionärsklubbar. Det kan ju vara väldigt roligt om man kan
titta på det materialet. Sedan har vi hela den här biten med reklam och marknadsföring. […] Det är
ju absolut en bit av kulturarvet. Det är ju också ett väldigt stort och brett område, det här med
kulturarv, det täcker ju väldigt mycket… (Patrik Kumlin, Skånes Näringslivsarkiv)

Patrik Kumlins associationer till kulturarv som något lite roligare eller ”mjukare”, som går
utanför ”hårdare” information som protokoll och räkenskaper kan ses som en parallell till
begreppen memory och evidence, där memory står för kulturarvsaspekten och evidence för
den information som har juridisk bärighet eller liknande bevisvärde, exempelvis protokoll
och räkenskaper. Material som reklam, handlingar från konstklubbar och liknande kan också
vara tacksamt när man vill väcka intresse för arkiven med hjälp av lite ”spännande” eller
”roliga” handlingar.

Det är svårt att definiera någonting som kulturarv utan vidare. Jag vet egentligen inte vilka
kriterier man ska ställa upp för att det ska kunna räknas som kulturarv, jag har inte funderat så
långt på den frågan. Det som är fastslaget i arkivlagen är ju att de allmänna handlingarna är ett
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kulturarv. Och om det sen är så i filosofisk mening, det är ju i högsta grad tveksamt. Men legalt är
det så. (Lars Jörwall, Landsarkivet i Lund)

Citatet ger uttryck för svårigheten att egentligen definiera kulturarvsbegreppet. Liksom i
utredningstexten blir begreppet något som både är fysiskt och immateriellt, som går att
definiera legalt såväl som filosofiskt (med eventuellt skilda resultat), som är kulturarv eller
kan bli det. Det tycks vara svårt att tala om kulturarv på ett operationellt användbart, konkret
sätt. Jag frågade också respondenterna om kulturarv är ett begrepp de använder, och när.
Patrik Kumlin menade att begreppet nog framhålls främst i kontakt med bidragsgivare som
stat och kommun. Vid kontakter med företag framhävs snarare deras egenintresse av att
bevara arkivmaterial, exempelvis om man ska ta fram en jubileumsskrift. Begreppet tycks
också användas som någon form av presentations- eller samlingsbegrepp för det ABM-
institutionerna sysslar med och i kontakt med arkivbildare. Kulturarvsbegreppet verkar vidare
vara tacksamt att begagna sig av i vissa andra sammanhang, exempelvis när jag pratade med
Patrik Kumlin om företag som flyttar utomlands:

Vi hade ju till exempel Leo Läkemedel som var en stor arbetsgivare här i stan, deras arkiv fick vi
för ett antal år sedan […] Det köptes ju upp, och så hamnade ägarna borta i USA, och där har man
ju inte något intresse för att slå vakt om det lokala kulturarvet i Helsingborg, så hade vi varit ute
ett eller två år senare så hade det gått till tippen istället. (Patrik Kumlin, Skånes Näringslivsarkiv)

I sammanhanget passar det bra att tala om det lokala kulturarvet, och man syftar på
källmaterial till en lokal näringslivshistoria. Kanske får lokalhistorien en något viktigare klang
och presenteras som något som i högre grad angår alla, när man talar om den som ett
gemensamt regionalt kulturarv. I kontakten med arkivbildarna signalerar uttrycket då en
uppmuntran och en uppvärdering av det arkivbildaren sysslar med (”du tillhör också
kulturarvet!”). Slutligen blir begreppet en gemensam plattform för diskussioner mellan ABM-
institutioner och en utgångspunkt för samtal med stat och kommun. Som en av informanterna
formulerade det: ”Det är liksom behändigt och bekvämt att slänga ordet omkring sig!”.

3.4. Ett förändrat kulturarv – mångfaldsobligatorium och
genusperspektiv

Under de senaste decennierna har den statliga kulturpolitiken genomsyrats av en ökad skepsis
mot de traditionella och enhetliga värden som associerats med kulturarvsbegreppet. Äldre
formuleringar med nationalistiska undertoner har till stor del givit plats åt vad Johansson
(2006:30) kallar mångfaldsobligatoriet, en stark norm till fördel för mångkulturs- och
mångfaldsprojekt. Enligt Kinman (2007:44) är denna skiftning tydligast i de två utredningar
som gjorts om industrisamhällets kulturarv, Frågor till det industriella samhället (SOU
1999:18) och Industrisamhällets kulturarv (SOU 2002:67). Landsarkivets representant gav i
min intervju också uttryck för den här typen av obekvämhet med vissa associationer:

Plötsligt så hade det här ordet bara vunnit burskap. Sedan slog det ner i arkivlagen, och sedan är
det ju omöjligt att utrota det, oavsett vad man tycker om det. Nu har vi det. Sedan tror jag att det
står i arkivlagen ”det nationella kulturarvet”, och jag är lite mer tveksam till en sån beteckning.
Ibland står det ”det svenska kulturarvet” och det uppskattar jag inte precis för jag menar att det
finns andra delar utav kulturarvet som inte precis är svenska men som ändå hör till kulturarvet.
(Lars Jörwall, Landsarkivet i Lund)

I regeringens proposition Kulturpolitik (1996/97:3) fastslås vikten av att framhålla
”näringslivs- och folkrörelsearkiv samt arkiv som särskilt speglar språkliga och etniska
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minoriteter, dvs. [sic!] arkiv som inte regleras av lagstiftningen men som likafullt utgör
viktiga delar av kulturarvet” (1996:54). I utredningen nämns även exempelvis att
”kvinnornas och den unga generationens kulturarv idag är underrepresenterat och att de
vuxnas, och framför allt männens, kulturarv utgör normen” (1996:128). Underförstått bör
kulturarvsinstitutionerna sträva efter att utjämna detta förhållande, och man konstaterar att ett
så brett urval texter, föremål och annat som möjligt bör bevaras. Här används kultur- och
kulturarvsbegreppet inte på ett övergripande nationellt plan utan riktas mot subkulturer inom
den nationella kulturen (Pettersson, 2003:99).

Samtidigt finns det mer traditionella, och legitima, värderingar kring urvalet om vad som bör
ingå i kulturarvet: Större organisationer och företeelser, som berört många människor och haft
stor betydelse i samhället, är på ett historiskt självklart sätt del av ”det kollektiva minnet”.
Denna potentiella konflikt mellan bevarandet av mäktiga och övergripande organisationer och
mindre och mer utsatta minoriteter kommer också till uttryck i min empiriska studie.

Exempelvis frågade jag respondenterna om det kunde finnas enskilda arkiv som var ”mindre”
kulturarv än andra. En lite märklig fråga förvisso, och kopplad till en typ av värdering av
kulturyttringar som inte tycks försiggå medvetet på institutionerna. Det som låg närmast till
hands var att koppla frågan till leveranser och huruvida man skulle ta emot flera arkiv av
samma typ eller det räckte med ett visst antal: ”man kanske inte samlar på sig arkiv från allt
för många likartade företag, det finns ingen anledning att ha varenda liten cykelfirma i
Helsingborg, då är det bättre att man har ett litet urval som kan belysa branschen”, funderade
Patrik Kumlin. Lars Jörwall gjorde samma koppling, och påpekade att ”ett gods eller ett
företag som har haft en betydelsefull ställning i regionen [har] ett högre värde, därför att
kvarlevorna från den verksamheten är viktigare ur ett samhällsperspektiv”.

Det bör naturligtvis noteras att det inte handlar om en ”antingen-eller”-situation. Landsarkivet
tar inte emot bara större industrier, utan även ett urval av mindre. Detta i överensstämmelse
med ambitionen att bevara ett så brett urval som möjligt. En potentiell motsättning mellan att
bevara ”lite av varje” och att bevara ”mycket av det viktigaste, lite av resten”, kvarstår
emellertid. Det kan också noteras att utpekandet av mindre verksamheter till viss del går emot
Statens arkivs idéskrift, där man pekar ut mindre företag som en genre som bevaras i för liten
utsträckning (Statens arkiv, 2008).

Samtidigt tycktes mina frågor ge upphov till ett slags dåligt samvete, en medvetenhet om att
de statliga direktiven även kräver omsorg om försummade områden. Lars Jörwall noterade att
det var oklart hur mångfald och genusperspektiv rent praktiskt ska invävas i verksamheten.
Det finns, anser jag, kanske också en risk att mottagandet av enstaka enskilda arkiv från
grupper (om man nu ska tala om halva befolkningen som en grupp) som tidigare har dålig
representation blir ett slags alibi för ett mångfaldsarbete man politiskt ålagts. Man kan fundera
över enskilda arkiv av den här typen potentiellt skulle kunna tas emot av landsarkiv även om
de tillhör föreningsverksamheter som traditionellt kanske skulle höra hemma på förenings-
och folkrörelsearkiv. En konkurrenssituation skulle således kunna uppstå i synnerhet om arkiv
som ligger i överensstämmelse med vad staten prioriterar som försummade områden. Skånes
Arkivförbunds representant konstaterade: ”Vi står ju inte utanför systemet, förändras
innebörden i [kulturarvs]begreppet så påverkas ju vi på ett eller annat sätt, det är naivt att tro
något annat”.

Även om de kulturpolitiska direktiven många gånger är svåra att konkretisera, kan
arkivinstitutionernas statliga (och regionala) finansiärer på vissa sätt utöva ett reellt inflytande
på verksamheten. Folkrörelse- och näringslivsarkiven är i hög grad beroende av finansiering i
form av olika projekt. Jag frågade representanten för Skånes Arkivförbund om det är någon
typ av teman eller arkiv som är lättare att söka externa bidrag för:
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Ja, så är det ju egentligen. Fast så ska vi ju inte arbeta, men verkligheten är ju sådan att
immigrantperspektivet och handikapp och den typen utav material är lättare att söka för
eftersom… vi finansieras ju med offentliga medel och det finns ofta villkor med i de
sammanhangen att man ska arbeta för handikapp, för lika värde… och det gör ju också att har man
projekt som talar i den riktningen och tydliggör det, så är det förmodligen lättare att få. Det är
inget som vi medvetet gör, men om man nu ska analysera det […], så är jag ganska övertygad om
att det styr delvis. Det går trender i det där. (Anna Ketola, Skånes Arkivförbund)

I den dialog institutionerna har med statliga bidragsgivare kan det också, som tidigare nämnts,
vara läge att ta fram kulturarvsbegreppet för att ge extra legitimitet och värde åt
verksamheten.

Statsbidrag till arkivinstitutioner som arbetar med enskilda arkiv förmedlas av Enskilda
nämnden vid Riksarkivet (SFS 2007:1368; SFS 2007:1179, 24§). Nämnden är också
rådgivande organ i frågor som rör enskilda arkiv, och består av riksarkivarien, som är
nämndens ordförande, och sex andra ledamöter. Vid fördelningen av övriga bidrag prioriteras
bland annat projekt som syftar till att tillgängliggöra arkivet för nya användargrupper eller till
att:

bredda de enskilda arkivens verksamhet på områden som inte andra arkivinstitutioner bevakar och
tillvaratar inom regionen, exempelvis nya forskningsintressanta områden, gärna med tyngdpunkt
på för regionen specifik verksamhet, näringsgren, eller kulturell yttring. (Statens arkiv: Enskilda
nämnden: Övriga bidrag, 2007)

Stadgarna överensstämmer på det hela taget med de kulturpolitiska prioriteringarna som
tidigare diskuterats. Jag anser att man möjligen kan diskutera om inte möjligheterna att ett
område som inte bevakas av andra arkivinstitutioner sammanfaller med en för regionen
specifik yttring eller verksamhet är relativt liten. Exempelvis har Landsarkivet sedan gammalt
en inriktning på livsmedels- och jordbruksindustri, och samma tema nämns från
Näringslivsarkivets sida. Det tycks inte råda någon större risk att en näringsgren som varit
viktig för regionen glöms bort. Potentiellt finns det mindre välkända, men ändå
regionspecifika kulturella yttringar som kan behöva plockas upp, exempelvis mindre
”uppskattade” delar av regionens historia (se vidare Jönsson & Svensson, 2005).
Formuleringen signalerar emellertid otvivelaktigt ett understödjande av regional särart, ett
regionalt kulturarv.

I utredningen Arkiv för alla (SOU 2002:78) beskrivs arkivens funktion som följer:

Arkiven är nödvändiga för att vi ska förstå vår historia. […] Det är den kunskap som finns
bevarade i arkiven som vi använder för att förstå vårt samhälle och den utveckling som nu sker,
den bidrar även till att vi förstår andra kulturer bättre. […] Arkivmaterialet är ovärderligt både i
den vetenskapliga forskningen och för släkt och hembygdsforskning. Arkiven är också ovärderliga
ur demokratiska utgångspunkter [sic] – för att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig
upplysning. Utan insikt och kunskap om samhället och dess utveckling hamnar vi lätt utanför den
demokratiska processen. Möjligheten att ta del av exempel myndigheters arkivmaterial skapar
förutsättning för insyn, öppen diskussion och därmed en ökad delaktighet i det demokratiska
systemet. Medborgarnas insyn i den offentliga förvaltning [sic] är av stor betydelse för
demokratin. Arkiven har alltså stor betydelse ur både kulturarvssynpunkt och demokratisynpunkt.
Den stora betydelse vi tillmäter arkiven innebär att de måste vara tillgängliga för så många
människor som möjligt. (2002:164)

I stycket ges arkiven en roll som förvaltare av en avgränsad kultur, varifrån det är möjligt att
bättre förstå andra (avgränsade) kulturer. Pettersson (2003) skriver att kulturarvets primära
uppgift sedan början av seklet är att ”skilja ut och markera grupprelaterad särart” (2003:116).
I de senaste decenniernas kulturpolitik kvarstår detta faktum, men ambitionen är att detta ska
ske utan rangordnande värderingar, ”en önskan att å ena sidan värna kulturella grupper, men å
andra sidan inskärpa att ingen står högre eller är mer värd än den andra” (2003:117).
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Ambitionen är emellertid inte helt lätt att omsätta praktiskt – ett uppdelande i ”det egna” och
”det andra” riskerar, enligt Pettersson, att värdera ”det egna” lite högre.

Stycket presenterar också två utgångspunkter för arkivets värde: demokratiaspekten, det vill
säga rätten att ta del av allmänna handlingar, samt kulturarvsaspekten, som här motiveras med
förståelse för den egna och andra kulturer, vår historia och vårt samhälle. Hit kopplas även
forskningen, både den akademiska och den hobbyrelaterade. Här finns det anledning att
återkomma till Cooks distinktion mellan evidence och memory, som stämmer bra överens
med det tudelade arkivändamål som beskrivs.

Även Harding (2006) har diskuterat tanken om hur mötet med andra förutsätts kräva att ”vi”
stärker ”vår egen” identitet. Den förändring som skedde i 1996 års kulturproposition
medförde att man började tala om kulturarv i plural:

Samtidigt verkar propositionen implicera att det inte bara finns flera kulturarv utan också att dessa
svarar mot olika kategorier i samhället. Dessa ’underrepresenterade’ har med andra ord varsitt
kulturarv. Kulturarvets ägande subjekt blir med andra ord lika mångfaldigat som dess objektiv. De
reifierande dragen i denna terminologi torde vara uppenbara, liksom den tydliga konflikten med
föreställningen om ett enhetligt demos eller ethnos, och den automatiska uteslutning ur det samma
som måste bli konsekvensen av en sådan reifierad ny avgränsning. I de officiella texterna
kombineras emellertid möjligheten att välkomna det främmande in i vårt demos med fortsatt tal
om skilda kulturarv. (Harding, 2006:81f)

En liknande syn på olika ”kategorier” av kulturarv kan till viss del utläsas ur de medtagna
intervjucitaten. Flera tidigare underrepresenterade gruppers kulturarv bereds nu plats på
arkivinstitutionerna, samtidigt som ett mer heltäckande och allmänt, även tidigare
representerat, kulturarv även framöver uppmärksammas och bevaras med argument om större
allmängiltighet och betydelsefull ställning i regionen. Detta behöver inte ha någon negativ
innebörd, utan innebär snarare ett försök till konkretisering av kulturpolitikens delvis
motsägelsefulla budskap.

I Arkiv för alla ägnas också ett avsnitt åt nya användargrupper, och ansträngningarna att skapa
bred tillgänglighet till arkiven. Fler och nya grupper ska nås. Jag har tidigare diskuterat de
”nya svenskarna” som ett exempel. Bland annat sägs numera i statens arkivs regleringsbrev
att verksamheten ska bedrivas ur ett ”barnperspektiv” (Regleringsbrev 2008,
Ku2007/3443/SAM). Att satsa på barn och unga, påtalas det i utredningen, är att satsa på
framtiden. Genom museibesök ökar barnens kunskap och ”det är nog inte ovanligt att den
som blivit intresserad som barn även upprätthåller intresset som vuxen” (Arkiv för alla,
2002:165), står det i utredningen. Det förbehållande ordet ”nog” tyder på att det egentligen
inte finns några undersökningar som underbygger tesen. Ett problem är att arkivmaterial är
svårtillgängligt, till skillnad från museum som innehåller bearbetad information och lättare
kan anpassas för olika åldrar. Enligt arkivpedagogikens förespråkare kan detta emellertid
också vara en styrka:

Genom att bläddra i äldre dokument får man en stark närhet till historien. Här, i mötet med
autentiska levnadsöden, händelser [sic] ligger en styrka i arkiven som förmedlare av upplevelser.
Bilder och motbilder väcker nyfikenhet och delarna inspirerar till att bygga helheter. (Arkiv för
alla, 2002:165)

Här gestaltas arkivens handlingar, en del av kulturarvet, som något lite magiskt som fungerar
inspirerande genom sin blotta existens i mötet med ungdomar. Man kan reflektera över om
detta verkligen stämmer, eller om arkiven snarare blir som ”ett lite tråkigare museum”, där
man kan titta på gamla papper istället för gamla saker. Men eftersom även arkivpedagogisk
verksamhet kräver bearbetning, som att välja ut handlingar som kan ingå i en arkivväska eller
liknande, och presentera ett sammanhang eller en bakgrund till handlingarna, ligger kanske
inte verksamheten så långt ifrån museiverksamheten som man skulle kunna tro.
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Jag ställde frågan om barnperspektiv på landsarkivet och det framkom att det inte var en
prioriterad målsättning. Politiska direktiv som inte åtföljs av konkreta åtgärdsförslag, en
metod att jobba med eller ett sätt att mäta resultatet, tycks riskera att hamna i skymundan.

3.5. Framtidsutsikter

Om den kulturpolitiska ambitionen är att åtminstone delvis omformulera kulturarvsbegreppet
till något mer pluralistiskt, som det ges uttryck för i en del texter, vilka konsekvenser har detta
för arkivväsendet? Jag har redan diskuterat utvecklingen mot en mer aktivt tillgängliggörande
arkivinstitution och breddningen mot nya användargrupper. Finns det fler konkreta tecken på
en sådan utveckling i det studerade materialet? De intervjuade arkivrepresentanterna gav
uttryck för en medvetenhet om att försöka fånga upp tidigare försummade grupper av
arkivbildare på ett mer eller mindre aktivt sätt, i enlighet med vad som uppmärksammats i
kulturdebatten. Den ökade frekvensen av ABM-samarbeten som bedrivs inom kultursektorn,
och det ökade intresset för arkivpedagogik är också företeelser som ligger i tiden och viss
mån signalerar en förändrad tidsanda i arkivvärlden.

Wallberg (2006) beskriver några problemområden rörande personarkiv:

[V]ad är det man får in, och vad är det som arkivarien lägger ner sitt arbete på? Som vårdare av de
enskilda arkiven ställer man sig ofta den frågan. Det är ju inte alltid så att de klokaste och de som
haft de ”viktigaste” uppdragen eller gjort de väsentligaste insatserna sparar sina papper, skriver
dagböcker och är beredda att överlämna sitt material till ett offentligt arkiv. Vår historia formas
efter de källor som råkar ha bevarats till eftervärlden. Arkivarien har ett stort ansvar att spåra upp,
ta tillvara och tillgängliggöra för forskningen privat material, men också att inspirera enskilda till
att dokumentera sin verksamhet och bevara sina handlingar. Hur lever arkivarien upp till sitt
ansvar och borde styrningen vara hårdare? Det är frågor som alltid kan ställas. (Wallberg,
2006:75)

Några intressanta iakttagelser kan göras kring både Wallbergs och den i avsnitt 3.2 citerade
Welanders artiklar. Båda är medvetna om problematiken med urvalet eller tillgången till
material från enskilda arkivbildare. Båda går emellertid vidare med att föreslå
förbättringsåtgärder som till största del ligger utanför arkivsfären, såsom den traditionellt
avgränsats. Welander (2006:29f) nämner museernas minnesuppteckningar, och Wallberg
nämner längre fram i sin artikel Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, som
både spårar befintligt källmaterial och skapar nytt i form av samtal och seminarium som
dokumenteras (Wallberg, 2006:60f). Visserligen poängteras även arkivariens ansvar, men
problematiken kvarstår: renodlat insamlande och skapande av källmaterial har aldrig varit
arkivens traditionella uppgift, utan snarare museiinstitutionernas och andra aktörers. Även
dessa metoder innebär källkritiska problem och får lätt karaktären av styrd forskning: ”Man
bestämmer sig för vad man vill forska i och söker skapa material till den forskningen”
(Wallberg, 2006:75).

Vid Nämndens för enskilda arkiv möte i januari 2008 diskuterades ”möjligheten att i
framtiden vidga bidragsgivningen till att omfatta insamling och skapande av arkivmaterial i
form av t.ex. enkätundersökningar, intervjuer och andra typer av fältarbete. För närvarande
beviljas bidrag endast i undantagsfall för sådana projekt och då avser det i första hand själva
arkivläggnings- och tillgängliggörandefasen” (Nämnden för enskilda arkiv, 2008-01-30).
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Trots de existerande källkritiska problemen kanske den kulturpolitiska tendensen lutar mer
och mer mot ovan nämnda metoder som en kompletterande verksamhet, exempelvis för att få
materialet att i enlighet med önskade direktiv belysa tidigare försummade grupper eller
aspekter. I min intervju med Patrik Kumlin på näringslivsarkivet berördes också detta tema:

”Vi som jobbar löpande här har inte hållit på med den biten [insamlingar och intervjuer], men jag
tycker gott att man kan göra det om man har möjlighet, för det ger ju som sagt en bra
komplettering. […] Det hade varit en kul grej […] om man hade haft gott om pengar, att man har
någon som jobbar med det att intervjua folk som varit trotjänare på företagen, det tycker jag hade
varit roligt.”

Möjligen innebär den omformulering av kulturarvsbegreppet som till viss del skett inom
kulturpolitiken radikalare förändringar för arkivväsendet än för andra verksamheter inom
kulturarvssektorn. Hur denna problematik ska tacklas är en fråga som kommer att vara aktuell
framöver.
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4. Avslutande diskussion

I detta avsnitt återkommer jag till de tre grupper av frågeställningar jag utifrån syftet med
uppsatsen formulerade, och ger en avslutande diskussion kring dessa.

1) Hur används kulturarvsbegreppet i statliga utredningar och propositioner
kopplade till arkivväsendet och kulturpolitiken?

Hur hanteras frågor om mångfald och genus, som ibland nämns i samband med
kulturarvet, inom arkivvärlden?

Jag konstaterade i min genomgång, liksom tidigare forskning har visat, att
kulturarvsbegreppet används på flera olika sätt med olika bredd och ambition. Historiskt har
begreppet gått från idéer om ett nationsdanande, kollektivt redskap mot en bredare tolkning. I
statliga utredningar från de senaste decennierna finns en ambivalens mellan ett mer enhetligt,
gemensamt kulturarv som framställs som ett slags nationellt avgränsat kollektivt minne, och å
andra sidan en strävan mot att framhäva olikheter, olika minoriteter och underrepresenterade
grupper, betona att ”alla har sitt kulturarv”. Begreppets innebörd blir således abstrakt och
obestämt. Detta avspeglas i arkivinstitutionernas bruk av ordet, vilket jag återkommer till
under punkt 2.

Inom museivärlden har utredningar och projekt bedrivits för att integrera genus- och
mångfaldsperspektiv. Även arkivverket har enligt regleringsbrevet och statliga direktiv krav
på att beakta dessa perspektiv. En del av svårigheterna består kanske i att samma projekt för
att integrera perspektiven ännu inte har bedrivits i arkivvärlden. Som kulturarvsförvaltare har
emellertid arkivverket också påverkats av försöken att göra kulturarvsdefinitionen bredare,
mer inkluderande. Det tycks saknas metoder för att tillämpa direktiven på den vardagliga
arkivverksamheten, därför att sådana inte fått utrymme att utarbetas. De kulturpolitiska
ambitionerna får ett visst avtryck i regleringsbrev och styrdokument, men ofta på ett så
abstrakt och ickeoperationellt plan att det är svårt att tillämpa dem på verksamheten.

I min b-uppsats hävdade jag att användandet av det i mitt tycke problematiska begreppet
kulturarv skulle kunna ersättas med en term som ”historiskt källmaterial” när det avsåg den
delen av arkivinstitutionernas uppdrag som inte byggde på bevarande av juridiska eller legala
skäl (bevisvärdesaspekten). I den genomgång jag nu gjort av den statliga kulturpolitiken är det
uppenbart att kulturarvsbegreppet inte kan ersättas rakt av på detta sätt. Begreppet har en
oerhört bred betydelse som kan implicera såväl identitet och samhörighet som egenvärde och
mångfald. Detta är både en styrka och en svaghet. Det gör att begreppet blir laddat och
signalerar att det rör sig om något värdefullt som inte får skingras eller förstöras, vilket gör
det relevant för institutionerna att presentera sig som förvaltare av kulturarvet. Samtidigt gör
begreppets oklara definition och omfång det konkret meningslöst. Att en institution förvaltar
kulturarvet ger, anser jag, inte per automatik institutionen existensberättigande eftersom det
inte säger någonting alls om dess verksamhet. Betydelselösheten gör att, som en av de
intervjuade konstaterade, ”det är liksom behändigt och bekvämt att slänga ordet omkring sig”,
men att det egentligen inte betyder eller tillför speciellt mycket.

Bristen på gemensam definition eller uppfattning kring vad kulturarvet egentligen innebär och
hur det ska förvaltas kan ställas på sin spets när kulturarvsinstitutioner ska enas i ABM-
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samarbeten med kulturarv som gemensam ideologisk plattform, och när man inom
kulturpolitiken använder begreppet som självförklarande motiv till ABM-institutionernas
verksamhet. Samtidigt kan det, som en respondent i den empiriska studien noterade, finnas en
fara i att definiera och därmed exkludera någon grupp.

2) Hur används kulturarvsbegreppet av ett urval regionala arkivinstitutioner?
Hur ser man på sin roll som kulturarvsinstutioner?

På nedskriven nivå förekommer kulturarvsbegreppet hos de undersökta arkivinstitutionerna i
idéskrifter och allmänt hållna uppdragsbeskrivningar. På ett konkret plan, i handlingsplaner
och föreskrifter, används begreppet i väldigt liten utsträckning. Arkivinstitutionerna tycks inte
ha något emot att bli benämnda kulturarvsinstitutioner, även om det inte är något begrepp som
används i dagligt tal. Begreppet verkar emellertid inte ha någon operationell funktion som
värderingsfaktor vid insamlande eller mottagande av enskilda arkiv, eller som ledord vid
vårdande och tillgängliggörande. Om det är så att arkiven samlar in kulturarvet, eller om
arkiven skapar kulturarvet genom insamlandet, tycks det inte finnas någon enhetlig åsikt om.

Begreppet används i hög utsträckning som i sin abstrakta men positivt laddade bemärkelse för
att signalera vikten av det som arkivinstitutionerna sysslar med, i kontakt med exempelvis stat
och kommun, eventuellt i kontakt med arkivbildare och i ABM-sammanhang. En respondent
talade om att ”vi inbillar ju oss ändå att det finns ett verkligt behov av att ta del av
kulturarvet”. Kulturpolitiken talar om vikten av att bevara kulturarvet, arkivinstitutionerna
understryker detta och verkställer det i praktiken, och det antas finnas ett behov hos
allmänheten att ta del av kulturarvet. Som tidigare konstaterats kan emellertid begreppet
tolkas på så skilda sätt, att de tre aktörerna lika gärna kan vara oense som överens.

De kulturpolitiska önskemålen om ett mer aktivt ”brukande” av kulturarvet inom institutionen
och främjandet av brukande framför när det gäller vissa marginaliserade grupper avspeglas på
få ställen i arkivinstitutionernas handlingsplaner eller idéskrifter. Min undersökning visade på
en viss ambivalens i utredningarna beträffande om dessa grupper skulle studeras (att deras
efterlämnade arkiv skulle tillvaratas och/eller att deras arkivbildande skulle uppmuntras) eller
själva studera (att man särskilt skulle tillgängliggöra kulturarvet för dessa grupper).

En eventuell förändring av arkivinstitutionens roll till en medvetet subjektiv och aktiv
uttolkare kan innebära en fara för historierelativism och godtycklighet om det inte görs på ett
reflexivt genomtänkt sätt. I bästa fall kan en förändring innebära att mekanismer som alltid
existerat beträffande värdering och urval, men som betraktats som objektiva och neutrala
därför att de utgjort normen, synliggörs och omprövas. I sämsta fall riskerar det som är
politiskt korrekt för dagen att sätta spår som gör det svårare för framtida forskare att skapa en
klar bild av arkivbildningen. Genus- och mångfaldsperspektiv som varit på tapeten det senaste
decenniet är långt ifrån oproblematiska att implementera och det krävs genomtänkta metoder
för att implementera dessa så att det nationella arkivbeståndet i sin helhet blir så
mångfacetterat, fylligt och rättvist representerat som möjligt. (Hur rättvisebegreppet i det här
fallet ska definieras är naturligtvis ännu en fråga att diskutera.)
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3) Speglas synen på kulturarvet i arkivinstitutionernas insamlande och/eller
mottagande av enskilda arkiv?

Vilka idéer/riktlinjer styr i övrigt hanteringen av enskilda arkiv?

Mottagandet av enskilda arkiv i regionen styrs i hög grad av en traditionell arbetsuppdelning
och ett slags ”gott omdöme” om vad som är värt att bevara, bland annat med faktorer som
representativitet, vad som redan förvaras av institutionen och arkivbildarens samhällsrelevans.
Samtidigt är arkivinstitutionerna beroende av bidrag från statligt och andra håll, i synnerhet de
mindre institutionerna som inte har lagstadgade krav på att bevara myndighetsarkiv. Politiska
initiativ för att främja minoriteter och lyfta fram tidigare försummade områden har därför ett
visst genomslag, som yttrar sig exempelvis i arkivförbundets arkivinventeringsprojekt och i
landsarkivets intresse för att eventuellt ta emot enskilda arkiv från kvinnoorganisationer. En
motsättning skulle potentiellt kunna finnas mellan ambitionerna att bevara dels ”det
viktigaste” (större industrier, gods med mera), dels ”lite av allt” (enstaka mindre företag och
liknande) och dels ”marginaliserade grupper” (invandrarföreningar, kvinnoförbund etcetera).

Som en parallell till den debatt om kvotering i samhället som pågått i flera år, kan man fråga
sig om det innebär en risk för ett slags de enskilda arkivens A- och B-lag att arkivinstitutionen
tar emot å ena sidan det som är viktigt därför att det har ”hög samhällsrelevans” och anses
vara av stort forskningsintresse och å andra sidan det som tenderar att premieras med bidrag
och ger ett alibi mot kritik för bristande genus- och mångfaldsperspektiv men, underförstått,
inte har samma höga samhällsrelevans. Och finns det andra arkivbildare som kommer i kläm
mellan dessa två sidor? Min undersökning kan inte besvara dessa frågor, en studie med annan
metod och större räckvidd skulle behövas. Jag nöjer mig med att ställa frågorna och lämna
dem öppna. Det bör dock noteras att respondenterna från de utvalda arkivinstitutionerna alla
visade ödmjukhet och eftertänksamhet kring frågorna om de enskilda arkivens urval och
bevarande. Inom institutionerna finns personal som gör sitt bästa för att enskilt historiskt
källmaterial ska bevaras och tillgängliggöras, en insats som inte alltid är prioriterad när akuta
frågor om digitala informationssystem, växande myndighetsarkiv och mycket annat står på
agendan i arkivvärlden såväl som i politiken. Därmed inte sagt att en översyn och ett
övergripande ansvar behöver tas för att på allvar ställa frågorna kring vad som bevaras och
varför, och vad som avses när man hävdar att man tillvaratar kulturarvet.

Min främsta slutsats av denna studie är att det finns en viss diskrepans mellan målsättningarna
med kulturarvsförvaltningen såsom de formuleras i kulturpolitiska sammanhang, och
kulturarvet såsom det förvaltas på arkivinstitutionerna idag. Denna diskrepans beror i hög
grad på att begreppets otydlighet och den kulturpolitiska ambivalensen försvårar en praktisk
tillämpning. Om exempelvis genus- och mångfaldssatsningar, som det gärna talas om i
kulturarvssammanhang idag, på allvar bedöms som önskvärda måste betydligt större insatser
göras för att integrera dessa i de kulturarvsförvaltande institutionernas, och framför allt
arkivens, verksamhet. Jag tror att arkivinstitutionernas roll samt vilka värderingar och
principer denna roll bygger på måste föras upp till diskussion såväl inom arkivvärlden som i
den kulturpolitiska sektorn i stort.
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