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Inledning
1794 infördes en ny lag i Frankrike som gjorde arkiven tillgängliga för samtliga medborgare 

och istället för situationen tidigare när några enskilda historiker hade haft full tillgång till 

arkivmaterialen mot att de skrev historia som ett slags beställningsjobb åt de styrande 

kungarna betraktades forskning från och med denna lagändring som en mänsklig rättighet för 

alla. De förändringar kring arkiven som inträffade under denna tid var inte begränsade till 

Frankrike, utan spred sig till stora delar av kontinenten och i och med de stora 

samhällsomvandlingarna förvandlades det administrativa materialet från de tidigare regimerna 

till historiskt material, eftersom de inte längre hade någon betydelsefull roll i förvaltningen. 

Därmed omvandlades arkivens roll från att vara till större delen administrativ till att bli 

institutioner för historieforskning.1 Den arkivvetenskap som under denna tid låg i sin linda var 

mycket ett slags sidospår till historisk forskning, med mycket fokus på paleografi, filologi, 

heraldik och sfragistik, vilka idag räknas som historiska hjälpvetenskaper.2

I sviterna av franska revolutionen förstördes mycket arkivmaterial från den äldre regimen 

medvetet eftersom det ansågs onödigt för framtiden, men även tidigare under 1700-talet hade 

källmaterial förstörts ute i Europa med liknande motiveringar, för de som hade kontrollen 

över arkiven under denna tid förbisåg den historiska forskningens behov av källmaterial.3 

Visst material kom dock att bevaras och under en stor del av 1800-talet var arkiven mestadels 

en slags lagringsplatser för äldre historiskt källmaterial och hade inte längre någon 

administrativ roll för förvaltningen, men under 1800-talets andra halva blev återigen arkiven i 

stora delar av Europa tvungna att börja ta emot nyare arkivmaterial igen, eftersom det inte var 

långsiktigt hållbart med samhällen helt i avsaknad av administrativa arkiv.4 En uppdelning 

mellan det historiska och administrativa som skapades i samband med franska revolutionen 

finns fortfarande kvar i stora delar av världen ännu idag, där nytt material som ännu används i 

verksamheten av olika slag ofta förvaras på kontor och är konfidentiella tills en viss tidsgräns 

1 Duchein, Michel, “The history of European archives and the development of the archival profession in 
Europe”, The American Archivist 1992:1, s. 17
2 Paleografi är handskriftsläsning, filologi är textanalys, heraldik är lära om olika vapensköldar och liknande 
symboler och sfragistik är studerandet av sigill.
3 Duchein, Michel, “The history of European archives and the development of the archival profession in 
Europe”, The American Archivist 1992:1, s. 17–18
4 Ibid., s. 18
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har passerats då de överförs till arkiv för slutförvaring och offentliggörs och görs tillgängliga 

för forskningen.5

Som framgår har de båda ämnena historia och arkivvetenskap alltså vissa kopplingar till 

varandra rent historiskt. Arkivvetenskapen är en yngre vetenskap än historia och har på sätt 

och vis sitt ursprung inom den historiska forskningen och arkivvetenskapen är nära kopplad 

till praktiskt arkivarbete, vilket även innebär kopplingar mellan historia och det praktiska 

arkivarbetet. Arkivvetenskap och praktiskt arkivarbete har dessutom betydelse för dagens 

historiska forskning och överhuvudtaget all forskning där arkivmaterial och äldre handlingar 

ska användas. Det går att se på ömsesidiga band och utbyten av olika slag mellan historia och 

arkiv, vilket uppsatsen har till uppgift att studera närmre. I uppsatsen sammanställs och 

diskuteras tidigare forskning på området i form av en kvalitativ litteraturstudie och den består 

också av en enkätundersökning där representanter för både historia och arkiv får besvara 

frågor och där svaren diskuteras tillsammans med litteraturstudiens resultat. Med 

representanter för historia och arkiv menas här personer som forskar kring historia och 

arkivvetenskap samt personer verksamma vid olika arkivinstitutioner med rent praktiskt 

arbete.

Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att kartlägga banden mellan å ena sidan historia och arkivvetenskap 

och å andra sidan mellan historia och praktiskt arkivarbete. Det gäller förhållandet mellan den 

rena historiska och arkivvetenskapliga forskningen, men även inslagen av historia i det 

praktiska arkivarbetet som inte handlar om ren forskning. Det är inte bara situationen just idag 

som analyseras, utan hur relationen mellan båda dessa ämnen har utvecklats under tid, där 

utvecklingen från arkivens och arkivvetenskapens ursprung fram till idag diskuteras.

För att konkretisera syfte och få ett verktyg för att uppfylla detta kan jag formulera följande 

frågeställning:

– Hur ser representanter för historia, arkivvetenskap och arkivinstitutioner i det studerade 

materialet samt i den för uppsatsen genomförda enkätundersökningen på banden mellan 

historia och arkiv?

5 Duranti, Luciana, “The odyssey of records managers: part II: from the middle ages to modern times”, ARMA 
Quarterly 1989:oktober, s. 8
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Metod, källor och källkritik

Studien är till hälften en kvalitativ litteraturstudie. Större delen av uppsatsens empiriska 

material är forskningsartiklar, men till viss del har dessutom böcker eller avsnitt i antologier 

varit till användning. Utöver den kvalitativa litteraturstudien består uppsatsen till sin andra 

hälft av en slags enkätundersökning där representanter för både historieforskningen, den 

arkivvetenskapliga forskningen och det praktiska arkivarbetet har fått besvara olika 

frågeställningar som rör kopplingen mellan deras respektive forskningsämnen. Där har ett 

brev som presenterar uppsatsen skickats ut tillsammans med frågor via e-post för att få in 

skriftliga svar och med denna skriftliga metod har respondenterna fått tid att tänka igenom 

sina svar mer noga än vid muntliga intervjuer och det är sannolikt att det har gett högre 

kvalitet på svaren. Respondenterna för enkäten har varit fyra historiker vid Mittuniversitetet i 

Härnösand som representanter för den historiska forskningens sida och som representanter 

från arkivmiljön två lektorer i arkivvetenskap vid Mittuniversitetet och fyra olika arkiv: de tre 

nivåerna Riksarkivet, landsarkivet i Härnösand och kommunarkivet i Härnösand samt 

Näringslivsarkiv i Norrland, stationerat i Härnösand. Just den här metoden har valts för att 

genom den kvalitativa litteraturstudien få en god överblick över vad som tidigare har skrivits 

kring frågan, sammanställa detta, diskutera och sedan komplettera och jämföra detta med den 

egna enkätundersökningen, som utreder hur situationen mellan de bägge ämnena är just idag, 

där de tidigare artiklarna har några år på nacken, men där den egna enkätundersökningen är 

alldeles dagsfärsk.

Det som i denna uppsats menas med enkät är att ett antal frågor har skickats ut via e-post för 

respondenterna att besvara.6 Uppsatsens enkätundersökning är en kvalitativ sådan och är 

uppbyggd av öppna frågor.7 Stängda frågor där respondenten får välja mellan ett antal på 

förhand utvalda alternativ har valts bort, därför att studien gagnas mest av att respondenterna 

fritt får svara och önskan dessutom varit att få så utförliga svar som möjligt. Anledningen till 

att en kvalitativ enkätundersökning har valts framför en kvantitativ sådan är för att syftet är att 

ge svar med ett djup och inte bara med bredd.8 Tanken har aldrig varit att genom enkät samla 

ihop statistik som grund för tabeller och diagram, utan att få kvalitativa svar på hur 

situationen ligger till när det gäller banden mellan historia och arkiv. Den typ av 

datainsamling som har använts i enkäten är att betrakta som formell och ostrukturerad, 

6 Trost, J. (2009) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s. 22
7 Ejvegård, R. (2009) Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, s. 51
8 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (2008) Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur, s. 78
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formell i och med att det är en enkät och ostrukturerad i och med att svarsalternativen är 

öppna.9

I det brev som har skickats ut till respondenterna har öppna frågor använts för att ge 

uttömmande och komplexa svar. Enkäten har till viss del haft funktionen av att komplettera 

brister i det källmaterial som använts i litteraturstudien, som har varit väldigt uttömmande när 

det gäller framförallt situationen i USA, men där källmaterialet har varit relativt tunt för 

svenska förhållanden. Enkäten har bidragit med att samla in mer material gällande just 

situationen mellan historia och arkiv i Sverige. Tanken har inte varit att få slagsida varken 

mot att studera mest svenska förhållanden eller att mest rikta in sig på situationen 

internationellt, utan det har eftersträvats en så pass jämn fördelning som möjligt mellan dessa 

bägge. När det gäller den del av uppsatsen som studerar nordamerikanska förhållanden 

används arkivvetenskapliga artiklar som grund och när det gäller situationen i Sverige 

används både vissa artiklar och respondenternas svar från enkäten, där både historiker, 

arkivvetare och arkivarier kommer till tals.

Enkäten skickades ursprungligen ut 3 mars och därefter skickades en skriftlig påminnelse till 

de respondenter som ännu inte hade svarat 24 mars. Samtliga respondenter har inte svarat på 

enkäten. Totalt skickades den ut till 21 respondenter och svar har kommit in från tio av dessa. 

Det innebär en svarsfrekvens på strax under 50 %. Ejvegård skriver att svarsfrekvenser för 

enkätundersökningar bör vara över åtminstone 70 % för att de med trovärdighet ska kunna 

bearbetas statistiskt.10 Frekvensen i detta fall är lägre än så, men å andra sidan har heller ingen 

statistisk bearbetning gjorts och detta har aldrig varit tanken, så svarsfrekvensen bör därför 

vara acceptabel för bearbetningen av denna enkät, där syftet var att få in djupgående svar via 

öppna frågor, inte att göra någon statistik. Av de respondenter som väl svarade var fyra 

historiker, två arkivvetare och fyra representanter för arkivmyndigheter. Det ger en 

någorlunda jämn fördelning och att arkivvetarna fick en något mindre representation i enkäten 

vägs upp av att mycket material i litteraturstudien är författat av arkivvetare och hämtat ur 

arkivvetenskapligt material.

De personer som fick enkätfrågorna skickade till sig, men som aldrig svarade var tio 

historiker och en arkivvetare. Från samtliga arkivinstitutioner kom det in svar. Andelen 

9 Holme & Solvang (2008) s. 85
10 Ejvegård, R. (2009) s. 56
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historiker som svarade var enbart fyra av 15, men de hade ändå en betydande representation 

bland enkätsvaren och i relation till antalet inkomna svar från de övriga grupperna ligger 

historikernas antal inkomna svar i nivå med dessa och det stora bortfallet för just historiker 

gör därför egentligen inte just någon skada. Trots sitt stora bortfall hade de lika stor 

representation som arkivmyndigheterna och större representation än arkivvetarna.

Uppsatsens litteraturstudie har bestått av en manuell sökning i innehållsförteckningarna till 

olika arkivvetenskapliga och historiska tidskrifter, vad som Backman kallar för browsing, helt 

enkelt att bläddra igenom litteratur.11 Den insamlade litteraturens användbarhet har bedömts 

efter genomögnande med resultatet att användbart material har sållats ut från det icke 

användbara.12 

Avgränsning och urval

Som förståeligt har en orsak till avgränsning varit egna begränsade språkkunskaper, där 

enbart studier på svenska och engelska har valts ut för denna studie. Tidskrifter även på 

norska och danska har granskats med indexgenomgång, men inte givit några användbara 

resultat, precis som flera svenskspråkiga tidskrifter har valts bort eftersom de inte innehöll 

något användbart material för uppsatsen. De tidskrifter som har lagts åt sidan efter denna 

indexgenomgång är: norska och danska Historisk Tidsskrift, finska, men svenskspråkiga 

Historisk Tidskrift, norska Nordisk Arkivnyt, norska Arkivmagasinet och svenskspråkiga 

tidskriften Scandia och Tema Arkiv. En avgränsning har gjorts i litteratursökningen på så vis 

att enbart ett visst antal arkivvetenskapliga och historiska tidskrifter har sökts igenom i jakt på 

artiklar användbara för studien. Slutligen har material valts ut från följande tidskrifter: 

Archivaria (Kanada), Archives and Manuscripts (Australien), Arkiv, samhälle och forskning, 

ARMA Quarterly (USA), Historisk Tidskrift och The American Archivist (USA). I de flesta 

fall har så pass nya artiklar som möjligt valts ut, det vill säga sådana från 2000-talet, vilket i 

sig är en slags tidsmässig avgränsning. Äldre artiklar än så har dock inte valts bort helt och 

hållet, men en strävan har varit att i så pass hög utsträckning som möjligt välja aktuellast 

möjliga material. Det är viktigt att nämna att även om materialet är från de senare åren 

diskuterar de dock arkiven och arkivvetenskapens utveckling ända från dess uppkomst fram 

till idag.

11 Backman. J. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, s. 149
12 Ejvegård (2009) s. 48

7



Kalle Wadin Wesslén, 880319

Uppsatsen behandlar banden mellan historia och arkiv till stor del sett ur arkivvärldens ögon 

på det vis att mestadels engelskspråkiga arkivvetenskapliga artiklar och tidskrifter har använts 

som källmaterial, där de svenskspråkiga artiklarna till viss del har varit debattartiklar och 

ganska begränsade till sin omfattning, medan flera av de engelskspråkiga artiklarna har haft 

ett stort omfång och innehållit ett väldigt informativt material. När det gäller material från den 

historiska forskningen har enbart svenskspråkigt material använts, artiklar från Historisk 

Tidskrift. Det är i sig en avgränsning. Den del av studien som behandlar Nordamerika är 

avgränsade till arkivvetenskapliga artiklar och den diskussion som har förekommit bland 

arkivvetarna, medan den svenska delen av studien inte är avgränsad på samma vis, utan 

kompletteras med en enkät där representanter även för historia och arkivinstitutioner kommer 

till tals.

Definitioner

Ett begrepp som ofta förekommer inom arkivvetenskapen, men sällan inom den historiska 

forskningen är proveniens och bör därför förklaras närmre här. Proveniens är någontings källa 

och ursprung, i detta sammanhang ursprunget för arkivhandlingar eller källmaterial av olika 

slag, vart källan har skapats, under vilka omständigheter, hur den har hanterats och av vilka, 

mellan vilka olika myndigheter den har passerat innan den har inkommit till arkivet.13 

Ytterligare ett begrepp inom arkivvetenskapen med nära koppling till detta är 

proveniensprincipen, vilken innebär att dokument och handlingar som hör ihop även ska 

förvaras ihop vid sin förvaring på arkiven, så att inte kontexten ska försvinna och information 

falla bort av den anledningen. Materialet ska förvaras i sin ursprungliga form, i den form det 

har skapats och inte förändras på något sätt.14 Proveniensprincipen innebär därmed också att 

material som inte har samma ursprung ej heller ska förvaras som en enhet, även om de skulle 

innehålla olika korsreferenser till varandra.

Banden mellan historia och arkiv
Det nordamerikanska materialet
13 <http://www.archivists.org/glossary> (hämtad: 110216)
14 Duchein, Michel, “The history of European archives and the development of the archival profession in 
Europe”, The American Archivist 1992:1, s. 19
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Utbildning om källkritik

Materialet är uppdelat i en nordamerikansk och en svensk del, vilka skiljer sig åt en del till sitt 

innehåll. När det gäller det nordamerikanska avsnittet nämner först och främst arkivvetaren 

Ann Pederson att historisk forskning är någonting nödvändigt för att kunna få grepp över 

arkivhandlingarnas innehåll och sätta in dem i en kontext.15 Med detta sagt behöver arkivarier 

ha åtminstone viss inblick i historia för att ordentligt kunna förstå sig på det ofta historiska 

material som de har till ansvar att hantera. Hon påpekar vidare att historiska kunskaper är 

viktiga inom arkivvärlden och viceversa, att arkivkunskaper är viktigt inom historieforskning, 

när det gäller flera olika punkter. Exempelvis krävs god kännedom om olika slags källtyper, 

hantering av källor och förmåga att avgöra källornas trovärdighet för att kunna bedriva den 

bästa historiska forskningen och kunskaper i historia ger förmåga att sätta in arkivmaterial i 

sin kontext och se dem som en del av ett större sammanhang och förstå sig på kopplingen 

mellan olika handlingar. Pederson anser dock att alltför mycket fokus på historia kan isolera 

arkivvärlden från arkivens övriga funktioner kring administration och reducerar arkiven till 

enbart ett hjälpmedel för historikerna.16

Återigen kring detta med att avgöra olika källors trovärdighet är det någonting som förenar 

historia och arkivvetenskap. Historiska fakta är sådant som kan bekräftas genom källor av 

olika slag.17 Det som inte kan bekräftas på detta vis kan egentligen bara spekuleras kring. 

Fakta kan dock inte bekräftas av vilka källor som helst, utan det gäller att använda ett kritiskt 

tänkande och särskilja äkta och autentiska källor från eventuella förfalskningar och att 

särskilja sakligt material från kraftigt vinklat sådant. Både i arkivens handlingar och material 

utanför arkiven kan förfalskningar och oriktigheter förekomma. Arkivarier har bland annat till 

uppgift att se till att inte förfalskningar smyger sig in i arkiven och historiker måste även de 

ha förmågan att upptäcka förfalskningar och lämna dessa utanför i sin insamling av 

källmaterial. Därmed har de bägge ett gemensamt intresse kring att lära sig kritiskt tänkande, 

vilket arkivvetaren Marcus C. Robyns har behandlat i en artikel. Det är dessutom så att 

autentiska källor kan vara väldigt vinklade och subjektiva, så även när materialet är autentiskt 

måste det studeras med en viss skepsis.18

15 Pederson, Ann, “Professing archives: A very human enterprise”, i McKemmish, Sue (red.), Archives:  
recordkeeping in society, Wagga Wagga 2005, s. 58
16 Ibid., s. 58-59
17 Robyns, Marcus C., “The Archivist as Educator: Integrating Critical Thinking Skills into Historical Research 
Methods Instruction”, The American Archivist 2001:2, s. 368
18 Robyns, Marcus C., “The Archivist as Educator: Integrating Critical Thinking Skills into Historical Research 
Methods Instruction”, The American Archivist 2001:2, s. 368
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Både arkivarier och historiker får inom sin utbildning lära sig om källkritik och olika 

kontrollåtgärder för att bedöma olika källors grad av trovärdighet. Historikern måste analysera 

sitt källmaterial och göra en bedömning av trovärdigheten, men arkivarien har även en roll i 

detta att tillhandahålla passande material och se till att det finns en viss standard på arkivets 

handlingar och att inte precis vad som helst tillåts få en plats hos arkivet. Detta blir därmed ett 

visst samarbete mellan arkiv och historisk forskning. Robyns tar upp att det åtminstone i USA 

har riktats kritik från arkivariehåll mot historieundervisningen för att den ska ha brustit i att 

behandla frågan kring arkivsökning och hantering av arkivens primärkällor och därför har det 

skrivits instruktionsböcker kring sådana frågor ämnade för universitetsstudier i historia i 

USA.19  Under de senare decennierna har man dessutom låtit arkivarier själva få undervisa i 

frågan på de amerikanska historieprogrammen, vilket är ett konkret exempel på samordning 

mellan dessa bägge ämnen inom undervisningen, precis som viss historia ingår i 

arkivutbildningar.20

Robyns menar att bristande kunskaper i arkivsökning och hantering av källor leder till en 

sämre standard och lägre nivå på historieforskningen. Arkivvetaren Mary Jo Pugh skriver att 

historiker genom kunskaper i arkivvetenskap av olika slag lär sig bättre att tänka analytiskt 

och det säger sig självt att historieforskningens nivå ökar om den blir mer analytisk.21 Vad 

som mer säger sig självt är att arkivarier är de med mest kunskap inom arkivsökning och 

därför de mest lämpade att undervisa och instruera historiker om dessa frågor, vilket gör 

starka band mellan historia och arkiv till en nödvändighet.22

Det som Robyns tar upp om att det i USA har inletts verksamhet där arkivarier får undervisa i 

historieutbildningarna pekar på att man åtminstone där har tagit till konkreta åtgärder för att 

bevara ett fortsatt starkt band mellan arkiv och historia, vilket även har blivit fallet i Ryssland 

efter Sovjetunionens fall, men av andra anledningar. Situationen verkar dock inte riktigt vara 

densamma i Sverige, vilket framgick av diskussionerna i tidskriften Arkiv, samhälle och 

forskning som togs upp inledningsvis. Det har dock funnits krafter även i USA som har 

försökt motverka åtgärderna för att stärka banden mellan historia och arkiv. En arkivarie som 

19 Ibid., s. 369
20 Ibid., s. 370
21 Pugh, Mary Jo, Providing reference services for archives and manuscripts, Chicago 1992, s. 19–20
22 Robyns, Marcus C., “The Archivist as Educator: Integrating Critical Thinking Skills into Historical Research 
Methods Instruction”, The American Archivist 2001:2, s. 377
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har undervisat för historiestudenter har upplevt att delar av historieinstitutionernas personal 

inte egentligen har sett arkivsökningen som någonting särskilt prioriterat, men arkivarien själv 

beskriver arkivsökning som historieforskningens motsvarighet till laborationer, vilket pekar 

på dess betydelse.23

När det kommer till själva innehållet i arkivundervisningen för historikerna har den bland 

annat bestått av att lära ut kritiskt tänkande och att när en handling studeras fastställa 

omständigheterna kring dess skapande, vart, när, varför och av vilken den har skapats och gå 

tillbaka till ursprunget, handlingens proveniens. Proveniens är någonting väldigt centralt inom 

arkivundervisning och arkivarier har till uppgift att bevara olika handlingars proveniens, att så 

gott det går bevara handlingen i sin ursprungliga miljö för att undvika informationsbortfall.24 

Sådant är även viktigt inom historieforskning, för det är en del av den kritiska analysen av 

olika handlingar. Av vem och av vilken anledning en handling har skapats har betydelse för 

dess innehåll och kan avgöra i hur hög grad den bör betraktas som subjektiv eller objektiv. 

Flera skribenter både från arkivariernas och historikernas håll har diskuterat om 

proveniensens betydelse, där bland annat historikern Gottschalk skriver att en handling är att 

betrakta som mer genuin och därmed mer trovärdig om det går att bevisa att dess proveniens 

har kunnat upprätthållas.25

Arkivariernas bristande historiekunskaper

Arkivarien och historikern Lester J. Cappon skrev en rad böcker och artiklar om behoven av 

att stärka banden mellan historia och arkiv och ville att personer med bakgrund inom historia 

skulle vara de som arbetade på arkiven, men var samtidigt kritisk mot de bristande 

arkivkunskaperna hos historikerkåren.26 Det här är en något motsägelsefull inställning som 

har förekommit på flera ställen i diskussioner och artiklar som har tagits upp att delar av 

arkivvärlden pekar på behovet av att åter stärka historieforskningens roll inom arkiven och att 

arkivarier bör ha större kunskaper i historia, men samtidigt beklagar man sig över de allt 

sämre kunskaperna kring arkivsökning och hantering av källor hos dessa historiker som man 

önskar mer samarbete med. Cappon tar dock upp ett problem som inte har tagits upp i någon 

av de andra källorna i uppsatsen: nästan alla arkivarier under 1900-talets första halva hade en 

23 Robyns, Marcus C., “The Archivist as Educator: Integrating Critical Thinking Skills into Historical Research 
Methods Instruction”, The American Archivist 2001:2, s. 377
24 Ibid., s. 370
25 Gottschalk, Louis, Understanding history: a primer of historical method, New York 1964, s. 123
26 Cox, Richard J., “Lester J. Cappon and the Relationship of History, Archives, and Scholarship in the Golden 
Age of Archival Theory”, The American Archivist 2005:1, s. 91
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bakgrund inom historia och det i sig kunde leda till svårigheter att hantera sitt arkivmaterial 

när arkivmaterialet började föryngras och alltmer relativt nyproducerat material började 

förvaras hos arkiven.27 Traditionellt skolade historiker som börjat arbeta som arkivarier var 

bra på att hantera äldre handlingar, men hade ingen erfarenhet kring hanteringen av nyare 

material. Nu när samtidshistoria har blivit alltmer populärt torde detta däremot inte vara ett 

problem av samma grad, när dagens historiker förstår sig bättre på nya källor än längre 

tillbaka.

Cappon tog upp att arkivarier har till uppgift att värdera och bedöma sitt material bland annat 

för att göra gallringar och där krävs vissa historiska kunskaper som grund för värderingarna. 

Att allt färre arkivarier mot mitten av 1900-talet hade bakgrund inom historia betraktade 

Cappon som någonting som försämrade arkivarbetets kvalitet och status.28 Olika skribenter i 

denna fråga har dels ansett att det minskade inslaget av historia inom arkivvetenskapen har 

sänkt arkivens status, men det har även på sina håll i denna litteraturstudie dykt upp den 

synpunkten att arkivvetenskapen måste bli mer självständig och sluta betraktas som en 

historisk hjälpvetenskap för att få högre status. Det finns med andra ord något skilda 

ståndpunkter på hur inslaget av historia inom arkivvärlden påverkar statusen. 

Ytterligare en uppgift från Cappon värd att ta upp är den skillnad som finns mellan historiker 

och arkivarier i det att arkivarier till skillnad från historiker måste samverka med många olika 

yrkesgrupper. Historiker skriver mest för varandra medan arkivarier måste verka inom flera 

olika yrkesmiljöer samtidigt, de måste ha kontakt med vitt skilda grupper av personer som 

använder arkivens material. Historiker är enbart historiker, medan arkivarier måste vara så 

mycket annat och får därför inte så mycket tid till historiskt arbete, utan måste lägga mycket 

tid och fokus på annat, till skillnad från hur situationen har varit längre tillbaka.29 

Arkivariernas arbetsuppgifter har utökats otroligt mycket sedan den tid när banden mellan 

historia och arkiv var som starkast, under 1800-talet och 1900-talets första halva, och med alla 

dessa nya arbetsuppgifter kan aldrig relationen mellan arkiv och historia återgå helt till 1800-

talets situation, även om banden mellan dem kan stärkas jämfört med läget idag.

Historieintressets betydelse för arkiven

27 Cox, Richard J., “Lester J. Cappon and the Relationship of History, Archives, and Scholarship in the Golden 
Age of Archival Theory”, The American Archivist 2005:1, s. 93
28 Ibid.
29 Ibid., s. 104
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Arkivvetaren Tom Nesmith anser att arkiven och arkivvetenskapen enbart kan utvecklas 

ytterligare genom att uppmuntra till ökade historiska kunskaper och att öka allmänhetens 

intresse för historia. Det motiverar han med att arkivens och arkivariernas ställning är som 

bäst i ett samhälle där historisk information och historiska källor värderas som högst, eftersom 

arkivarierna har rollen av att vara den som i första hand tillhandahåller sådant material till 

samhället.30 Han listar några viktiga punkter när det gäller relationen mellan arkiv och 

historia: att behovet av historiska kunskaper inom åtminstone den kanadensiska arkivvärlden 

har ökat sedan 1970-talet när Association of Canadian Archivists grundades och att det 

historiska intresset i samhället i stort har ökat de senaste årtiondena och att människor därmed 

har höga förväntningar på arkivarier att leverera användbart historiskt material.31 Nesmith tar 

dessutom upp vad han ser som en splittring hos arkivariekåren, där vissa i första hand betonar 

vikten för arkivarier att organisera sina handlingar i enlighet med kontext och proveniens och 

andra mer ser arkivarier som en slags historiker och mer betonar handlingarnas själva 

innehåll.32

Att historia började betraktas som mindre viktigt av arkivarierna under 1960- och 70-talen i 

åtminstone Kanada förklarar Nesmith med att de administrativa delarna blev betydligt mer 

viktiga i och med den stora ökningen av mängden arkivmaterial, men även delvis med att 

historia som ämne överhuvudtaget fick en minskad status och ställning under just den 

tidsperioden även på det stora hela, inte enbart hos arkivarierna, utan även inom 

forskningsvärlden och allmänheten i stort.33 Arkiven förknippades innan detta ofta med 

historia och när det historiska intresset började minska började arkiven bryta sig loss och bli 

mer självständiga från den historiska forskningen för att inte även arkivens status skulle 

minska när historieforskningens status gjorde det, en fråga som Nesmith nämner att 

historikern Granatstein 1998 behandlade i en bok.

Det kanske mest väsentliga av vad som Nesmith behandlar i just sin artikel från 2004 är att 

det allmänna intresset kring historia har ökat betydligt från 1990-talet och framåt, framförallt 

beroende på populärhistoriska tv-program, magasin och det kraftigt utökade 

internetanvändandet, vilket ger nya möjligheter för att sprida historiskt material och vinna nya 

30 Nesmith, Tom, “What's History Got to Do With It?: Reconsidering the Place of Historical Knowledge in 
Archival Work”, Archivaria 2004:57, s. 4
31 Ibid., s. 5
32 Ibid., s. 6–7
33 Ibid., s. 9
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intresserade för ämnet historia.34 Att det allmänna intresset kring historia har ökat i denna grad 

leder i förlängningen till att många fler amatörhistoriker och släktforskare vill använda 

arkivens material och behovet av historiekunskaper hos arkivarierna vitaliseras därmed, för att 

de ska kunna betjäna arkivanvändarna på bästa sätt. Denna händelseutveckling gäller inte 

enbart för Kanada, utan även i Sverige har det börjat sändas en del historiska tv-program och 

program kring släktforskning som verkar ha rönt popularitet och skribenter i Arkiv, samhälle  

och forskning nämner faktiskt att lokalhistoriker och släktforskare har börjat komma till de 

svenska arkiven i högre utsträckning än tidigare.35

Under de senare åren har det dykt upp många historiska tv-program i Nordamerika med höga 

tittarsiffror och där arkivmaterial lägger grunden för de uppgifter man presenterar i 

programmen. Det stora folkliga intresset kring dessa program leder naturligt till samarbete 

mellan historia och arkiv.36 Att dessutom en del arkivmaterial under senare år har börjat 

digitaliseras och gjorts tillgängliga på Internet för exempelvis släktforskare leder till att 

arkivmaterialet blir lättare att nå och kanske kan fungera som en medicin för att bota de 

bristande kunskaper i traditionell arkivsökning som vissa källor nämner kan ses hos dagens 

historiker. När det gäller ytterligare en punkt har arkiven under senare tid fått förnyad 

betydelse inom den historiska forskningen och det är gällande historiskt begångna oförätter, 

som de amerikanska kolonisatörernas ageranden gentemot indianer och olika krigsbrott under 

andra världskriget eller jakten på tidigare tyska ledande nazister, vilka är frågor som kopplar 

samman historisk forskning med juridik och använder äldre arkivmaterial som grund för att 

bevisa eller motbevisa olika parters påståenden.37

Nesmith formulerar sig lite på ett sådant vis som kan tolkas som att när den historiska 

forskningen minskade i popularitet på 1970-talet distanserade sig arkivvärlden något från 

denna, men när det historiska intresset återigen började öka på 1990- och 2000-talen till följd 

av massmediala satsningar knöt återigen arkiven starkare band till historieforskningen, dvs. 

att de ändringar som till och från förekommer i intresset för historia påverkar arkivens vilja av 

34 Nesmith, Tom, “What's History Got to Do With It?: Reconsidering the Place of Historical Knowledge in 
Archival Work”, Archivaria 2004:57, s. 16
35 Ewald, Fia, “Är disputerade historiker bättre arkivarier?”, Arkiv, samhälle och forskning 2000:1, sida 87
36 Nesmith, Tom, “What's History Got to Do With It?: Reconsidering the Place of Historical Knowledge in 
Archival Work”, Archivaria 2004:57, s. 17–18. Det ökade intresset för historiska tv-program och deras 
användning av arkivmaterial behandlas utförligt i: Epp, Kathleen, “Telling stories around the ‘electronic 
campfire’: the use of archives in television productions”, Archivaria 2000:49
37 Nesmith, Tom, “What's History Got to Do With It?: Reconsidering the Place of Historical Knowledge in 
Archival Work”, Archivaria 2004:57, s. 21
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att förknippas med historisk forskning.38 Nesmith spekulerar angående framtiden att 

historieintresset i samhället kommer att fortsätta öka i popularitet i samhället under de 

kommande åren och därmed också historikers användande av arkivmaterial, och stämmer 

detta befinner vi oss nu i en slags brytpunkt av den nedgång som funnits i relationen mellan 

historia och arkiv från 1900-talets mitt och ungefär fram till millennieskiftet.

Arkivmaterialets betydelse och roll

Utöver sin artikel i Archivaria från 2004 har Tom Nesmith dessutom skrivit en äldre artikel 

från 1993 som också den handlar om banden mellan historia och arkiv. I ett tidigt skede i 

denna äldre artikel skriver han att arkivvetenskapen har utvecklats och som vetenskapligt 

ämne fått mer självständighet, men att det är någonting som har fört med sig vissa bieffekter. 

Han skriver att samtidigt som arkivvetenskapen har fått större självständighet har arkivyrket 

försvagats i sin status och som utbildning väljs den ofta av universitetsstudenter först i andra 

eller tredje hand.39 Om detta stämmer skulle det indikera på att arkivvetenskapen har förlorat 

på sin utökade självständighet från den historiska forskning som den tidigare har haft väldigt 

starka band till och ofta förknippats med. Att forskningen gällande historia och 

arkivvetenskap har börjat skiljas åt mer har lett till att deras tidigare så nära band har brutits.40

Nesmith tar upp att historiker i sitt val av arkivmaterial eller källmaterial överhuvudtaget är 

mindre traditionella nu än tidigare på det vis att man väljer material av vitt skilda typer, att 

variationen har ökat. När historiker kommer med förfrågningar om stora variationer av 

material får även de arkivarier som tillhandahåller materialet en större kunskap om de olika 

typer av material de får till uppgift att hantera, det bildas en större breddkunskap hos både 

arkivarier och historiker som kommer i kontakt med ett mindre ensidigt material än tidigare.41 

Att historiker har börjat använda en större variation av källmaterial än tidigare har dock också 

lett till att de har börjat använda källor från andra håll än arkiven. Nesmith noterar att 

bibliotek och museum får en större roll för den historiska forskningen när historikernas behov 

har utökats till att omfatta även sådant material som inte arkiven hanterar. Därmed har 

38 Nesmith, Tom, “What's History Got to Do With It?: Reconsidering the Place of Historical Knowledge in 
Archival Work”, Archivaria 2004:57, s. 23
39 Nesmith, Tom, ”Archives from the bottom up: Social history and archival scholarship”, i Nesmith, Tom (red.), 
Canadian archival studies and the rediscovery of provenance, London 1993, s. 160
40 Ibid., s. 163
41 Ibid., s. 162
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arkivarien reducerats till enbart en i mängden av de experter historieforskare har kontakt med 

i sitt insamlande av källmaterial.42

Ungefär samtidigt som historiker har börjat samla in källmaterial även från andra håll än 

arkiven har arkiven själva börjat söka sig till andra grupper av arkivanvändare än just 

historiker.43 Vidare när det gäller de försvagade banden mellan arkiv och historia under 1900-

talets andra halva när de alltmer började glida ifrån varandra tar Nesmith upp att under denna 

period ökade mängden av historiska böcker och tidskrifter i väldigt rask takt och inga 

arkivarier kunde därmed längre hålla sig ajour med den senaste historiska forskningen som 

faktiskt hade varit möjligt tidigare eftersom de i sådant fall hade varit tvungna att åsidosätta 

sina åtaganden som arkivarier. Det var inte bara mängden av historiskt forskningsmaterial 

som ökade, utan även arkivariernas arbetsuppgifter med administrativa åtgärder och de 

arkivarier som tidigare vid sidan av sina arkivsysslor följde och hade grepp om den historiska 

forskningen blev tvungna att ge upp detta.44

Enligt arkivvetaren Michael Piggott ska statsvetaren Robert Manne ha skrivit att all historia 

skrivs med ögonvittnesskildringar eller skriftliga dokument som grund, vilka i många fall kan 

vara arkivmaterial, men inte alltid.45 Arkivmaterial betraktas av vissa historiker som 

råmaterial till historisk forskning, någonting som historikerna har till uppgift att göra en 

slutprodukt av. Med det synsättet har historiker till uppgift att återskapa tidigare skeden av 

mänsklighetens förflutna och där använda sig av arkivmaterial och göra ett slags 

hantverksarbete av det, precis som snickare tillverkar möbler av råmaterialet trä. Både 

historiker och arkivarier har en gemensam uppgift att se till att inte det mänskliga minnet 

försvinner och att information från passerade tidsåldrar finns kvar för framtiden, arkivarien 

genom att bevara källmaterial i så gott skick som möjligt under så lång period som möjligt 

och historikern genom att sammanställa detta material och göra analyser av och diskutera 

det.46 Det är helt klart ett område för samverkan.

Det svenska materialet

Det svenska arkivväsendets historia

42 Nesmith, Tom, ”Archives from the bottom up: Social history and archival scholarship”, i Nesmith, Tom (red.), 
Canadian archival studies and the rediscovery of provenance, London 1993, s. 166
43 Ibid., s. 168
44 Ibid., s. 169
45 Piggott, Michael, “Archivists and historians; archives and history”, Archives and Manuscripts 2007:1, s. 86
46 Piggott, Michael, “Archivists and historians; archives and history”, Archives and Manuscripts 2007:1, s. 89, 91
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En längre historik över arkivverksamhetens utveckling publicerades i tidskriften Arkiv,  

samhälle och forskning 1997. I denna tas upp att det under historien vid några tillfällen har 

inträffat vad som skulle kunna kallas för arkivrevolutioner: först i och med medeltidens slut 

där arkiven fick en mycket viktig roll för förvaltningen.47 Arkiven i Europa under 1500-, 

1600- och 1700-talen hade i stort sett inga band alls till den historiska forskningen annat än 

under väldigt speciella omständigheter, utan de tjänande bara kronan och kyrkan och 

historiker sågs som obehöriga och gavs inte tillträde till arkiven och arkivmaterialet.48 En 

andra arkivrevolution kom att ändra detta under 1700-talets slut och 1800-talets början och 

med detta skapades väldigt starka band mellan arkiv och historia.49 Under 1800-talet fanns 

dessutom en stark koppling mellan arkiv och paleografi, handskriftsläsning, och just 

paleografi är ett gemensamt inslag inom både historia och arkivvetenskap, ännu idag.50 Det 

fanns dock de inom arkivväsendet som gick till angrepp mot de starka banden till historia 

även under den tid när banden var som starkast, som ansåg att arkivhantering mest skulle 

handla om förvaltning och administration och att historieforskningen skulle vara någonting 

sekundärt och underordnat.51 Som det har visat sig hade arkiven denna roll med kraftigt 

tillbakaskjuten historieforskning innan 1800-talet och senare mot 1900-talets slut började åter 

historieforskningens roll inom arkivvärlden att försvagas.

Enligt Sven Lundkvist hade arkiven i Sverige efter medeltiden en liknande ställning som ute i 

Europa, vilket Saarenheimos artikel till större delen handlade om. Det var ett 

förvaltningsorgan där inte historiker släpptes in, utan mer som en slags personlig egendom för 

olika personer inom kungafamiljen och en källa till mycket makt som man stred om 

sinsemellan.52 Lundkvist hävdar att historiker inte hade tillgång till de svenska arkiven före 

1800-talet, utan det var något som brukades av kronan och dess administration. Historikern 

Lars-Arne Norborg har dock skrivit ett verk om arkiven och arkivmaterialets roll under 

Sveriges historia som till viss del pekar mot en annan riktning. Redan under den svenska 

medeltiden skrevs det historieverk i landet och de använde sig till viss del av arkivmaterial, 

även om inte i särskilt hög utsträckning. Norborg tar nämligen upp att kungarna och 

riksföreståndarna lät vissa utvalda historiker få ta del av arkivmaterial för att få skriva officiell 

47 Saarenheimo, Juhani, "Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift 
och roll under olika tider", Arkiv, samhälle och forskning 1997:2, s. 57
48 Ibid., s. 58
49 Ibid., s. 59
50 Ibid., s. 60
51 Ibid., s. 62
52 Lundkvist, Sven, "Riksens arkiv och makten: en studie i riksarkivets utveckling före 1618", 
Arkivvetenskapliga studier 5, Uppsala, 1981, s. 277–278
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historia för landet och under 1600-talets första halva uppstod till och med tjänsten som 

rikshistoriograf, vilka var anställda av det kungliga kansliet och fick tillgång till allt 

arkivmaterial de önskade mot att de framställde historien på det sätt kungen önskade.53 Den 

utvecklingen hade vid det laget varit smygande i flera århundraden, för även tidigare hade 

utvalda historiker fått arbeta under liknande förhållanden, men inte fullt lika officiellt. 

Norborg nämner att för de äldre svenska historiska verken har i många fall källor använts som 

inte längre finns kvar.54

Historikern Ericus Olai ska redan under 1400-talet fått använda sig av källmaterial från 

kyrkoarkivet i Uppsala, vilket sannolikt skulle ha varit omöjligt utan godkännande från 

kungen eller ärkebiskopen.55 Den typen av historieskrivning vinklades dock av beställaren, 

den som tillhandahöll arkivmaterialet och lät historiker få använda det. Det väsentliga är dock 

att historieforskningen faktiskt även långt innan 1800-talet i vissa fall faktiskt fick använda 

arkivmaterial, till skillnad från Lundkvists påstående, men långtifrån förutsättningslöst. Det 

finns dock exempel på svenska historiska verk från den här tiden, av Johannes Magnus och 

Olaus Petri, som gick emot den styrande kungens uppfattning, men det beror på den politiska 

skiftningen i Sverige till följd av Kalmarunionens upplösning.56 Med andra ord fanns det 

skillnader i de historiska verken under den här tiden, men det beror inte på att källorna tilläts 

användas på ett objektivt sätt, utan att de olika kungarna hade olika uppfattningar och olika 

önskemål om hur den officiella historien skulle skrivas. Det bör dock nämnas att Sveriges 

historiska verk från tiden före 1800-talet mycket är bearbetningar av varandra och att sällan 

nytt källmaterial tas upp och används.57

Arkivvetenskaplig debatt om banden mellan historia och arkiv

Inom den svenska arkivvetenskapliga forskningen har det funnits viss debatt om banden 

mellan de bägge ämnena historia och arkivvetenskap, deras betydelse och hur de har 

utvecklats med tiden. Arkivarien Fia Ewald har skrivit en debattartikel där hon hävdar att hon 

inte längre kan se någon tydlig koppling mellan historia och arkivvetenskap, men att det 

mycket väl har funnits en sådan tidigare och hon håller inte med vissa andra skribenter om att 

det här bandet egentligen är nödvändigt.58 En tänkbar anledning till förändringen kring 

53 Norborg, Lars-Arne, Källor till Sveriges historia, Lund 1968, sida 202
54 Ibid., s. 115
55 Ibid., s. 116
56 Ibid., s. 117
57 Ibid., s. 198
58 Ewald, Fia, “Är disputerade historiker bättre arkivarier?”, Arkiv, samhälle och forskning 2000:1, sida 86
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kopplingen mellan historia och arkivvetenskap som hon tar upp är att materialet på arkiven 

med tiden har föryngrats alltmer, på så vis att material längre tillbaka skickades till arkiven 

först när de hade passerat 50 år eller liknande, men att material idag kan föras över till arkiv 

redan efter bara kanske fem-tio år.59 Det innebär då att det tidigare rent naturligt mest var 

historiker som använde arkivmaterial och hade kontakt med arkiven, men i och med att 

arkiven idag förvarar även så pass nytt material har alltfler andra grupper börjat använda sig 

av arkivens tjänster, exempelvis journalister. Det innebär att historiker får en minde 

framträdande roll hos arkiven i relation till de andra arkivanvändarna.

Ewald skrev sin artikel som svar på artiklar av arkivarierna Leif Gidlöf och Jan Lindroth och 

de bägge parterna har haft motsatt uppfattning i frågan, där Ewald inte ser något behov av 

särskilt starka band mellan arkivvetenskapen och historia. Gidlöf beskriver situationen som att 

den historiska forskningen har fått alltmindre roll inom den svenska arkivverksamheten och 

betonar vikten av att försöka åtgärda detta som han upplever som ett problem.60 Jan Lindroth 

tar upp flera tänkbara förklaringar till varför banden har försvagats. Dels tar han upp att man 

på 1970-talet (Lennersand anger det exakta årtalet 1977) tog bort det tidigare kravet för att 

arkivarier vid Riksarkivet skulle ha åtminstone licentiatexamen, vilket de absolut flesta hade 

inom historia, även om vissa andra ämnen också förekom.61 Detta krav garanterade ett starkt 

historiskt inslag i arkivvärlden fram till 1977. Han tar vidare upp löneläget som en viktig 

faktor, eftersom arkivarielönerna inte är lockande för någon som har doktorerat inom historia 

och har andra karriärmöjligheter som ger betydligt bättre avkastning. Lindroth tar fram 

förslag på hur historieforskningen återigen skulle kunna få en stark ställning hos arkiven och 

föreslår att personer med historisk examen som vill jobba med arkiv bör få högre löner, betald 

forskarutbildning och att forskningsexamen ska börja efterfrågas vid tillsättande av arkivens 

olika chefsposter.62

Historikern Marie Lennersand gör en kortare historik över arkivens utveckling i Sverige där 

det går att se att banden mellan historia och arkiv inte har gått som en rät linje, utan det 

svenska Riksarkivet var under sina första århundraden en del av den svenska förvaltningen 

59 Ibid., s. 87
60 Gidlöf, Leif, ”Var finns den forskande arkivarien?”, Arkiv, samhälle och forskning 1999:2, s. 71–76
61 Lindroth, Jan, ”Relationer i upplösning: synpunkter på arkivariekåren och den akademiska forskningen”, 
Arkiv, samhälle och forskning 1999:2, s. 78 och
Lennersand, Marie, ”Historikern som arkivarie”, Arkiv, samhälle och forskning 2008:2, s. 63
62 Lindroth, Jan, ”Relationer i upplösning: synpunkter på arkivariekåren och den akademiska forskningen”, 
Arkiv, samhälle och forskning 1999:2, s. 83
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utan särdeles starka band till den historiska forskningen, men under 1800-talet blev dessa 

band väldigt starka och Riksarkivet blev en miljö för i stort sett enbart historiker och historisk 

forskning och hade som sin kanske allra viktigaste uppgift att tillfredsställa önskemål från 

historieforskningens sida. Under 1900-talets och 2000-talets gång har däremot successivt 

historieforskningens betydelse för arkiven minskat.63 

Från att historisk utbildning har varit mycket meriterande för arkivarier är det numer sällan 

som historisk utbildning ens efterfrågas i anställningsannonser för olika arkivarietjänster.64 

Med denna skiftande och icke-räta utvecklingslinje är det teoretiskt möjligt att historia 

återigen någon gång i framtiden kommer att få en ny renässans hos arkiven, eftersom en sådan 

uppgång har inträffat tidigare. Lennersand delar Leif Gidlöfs oro för att den historiska 

forskningen får en mindre betydelse inom arkivvärlden och hävdar att detta är någonting som 

fortfarande behövs, även om arkiven har förändrats mycket. Hon anser även att detta 

försvagade band mellan arkivvetenskap och historia kan skada den historiska forskningen när 

doktorander och andra som ägnar sig åt undersökningar inom historia känner sig främmande 

inför arkiven och därför inte vågar genomföra djupare studier av arkivmaterial och att därmed 

forskningsresultaten försämras.65

Som det har visat sig av Lennersands artikel har den skiftande nivån av utbyte mellan historia 

och arkivvetenskap gett en växelverkan och när banden har försvagats har bägge parter 

drabbats negativt, arkivvetenskapen på det viset att förståelsen för forskningens behov har 

blivit sämre och man har blivit sämre på att tillmötesgå de som ägnar sig åt historisk 

forskning och den historiska forskningen har förlorat på att vissa kanske drar sig mer för att 

göra omfattande undersökningar av äldre arkivmaterial än tidigare och istället hellre väljer att 

studera tryckt material. 

Någonting som återkommer hos flera artikelförfattare, bland andra arkivrådet Juhani 

Saarenheimo, är att modern historia och samtidshistoria på senare tid har blivit alltmer 

dominerande inom historieforskningen och att det därmed är rent naturligt att de historiska 

forskarna har fått minskat intresse för arkivmaterial, utan istället använder sig av källor i form 

av ny statistik, officiellt tryckt material eller publikationer som ännu inte har överförts till 

arkiven. Hos de som forskar kring samtidshistoria har inte källor i form av äldre arkivmaterial 

63 Lennersand, Marie, ”Historikern som arkivarie”, Arkiv, samhälle och forskning 2008:2, s. 63
64 Ibid., s. 64
65 Ibid.
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samma betydelse som hos de som forskar kring äldre historia. I och med denna utveckling har 

dessutom de historiska forskarna börjat förlora sina kunskaper kring arkivsökning och 

hantering av arkivmaterial, de kunskaper som hos historikerna tidigare har varit så stora.66 

Samtidigt som denna utveckling tycks amatörhistoriker, de som ägnar sig åt släktforskning 

eller lokalhistoria, ha börjat använda arkivens tjänster i högre utsträckning.

Historieforskningen har i grunden förändrats med det växande intresset för socialhistoria och 

det stora fokus på politisk historia som tidigare har funnits finns inte längre kvar, med den 

följden att historikerna mer använder sig av andra källmaterial än arkivmaterial. När 

historiker inte längre dominerar alla andra grupper av arkivanvändare, även om de fortfarande 

är en betydande grupp, söker arkivarierna mer självständighet från historieforskningen.67 

Historikerna har mer kommit att använda sig av material från olika socialorganisationer, 

fackliga grupper och annat som inte förvaras hos de traditionella arkiven, men denna ökade 

efterfrågan på material från nya organisationer och institutioner innebär att även de måste 

bättra på sin arkivhantering och till och med upprätta mer eller mindre regelrätta arkiv.68

Situationen i Sverige sett i relation till Ryssland och USA

Såväl svenska historiker som svenska arkivvetare har tagit upp de svenska banden mellan 

historia och arkiv sett i relation till banden mellan dessa bägge i Ryssland och USA. I detta 

avsnitt tas två exempel på detta upp. Precis som under den svenska vasatiden som Lundkvist 

behandlade i föregående stycke finns det starka kopplingar mellan arkiv och makt även i vår 

tid. I Sovjetunionen och dess lydstater hade de styrande en omfattande kontroll över arkiven, 

vilka man hanterade i maktsyfte, och när dessa regimer har fallit och arkivmaterialet mer eller 

mindre släppts fritt har det lett till nya väldigt starka band mellan historieforskning och 

arkiv.69 I och med att det på en gång kom så pass mycket nytt arkivmaterial med fakta kring 

frågor som tidigare mest spekulerats kring har historikerna i de tidigare sovjetstaterna under 

1990- och 2000-talen arbetat väldigt mycket med arkivmaterial och det är dessutom många 

historieforskare från västvärlden som har åkt dit för att studera just deras arkivmaterial.

66 Saarenheimo, Juhani, "Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift 
och roll under olika tider", Arkiv, samhälle och forskning 1997:2, s. 69
67 Nesmith, Tom, ”Archives from the bottom up: Social history and archival scholarship”, i Nesmith, Tom (red.), 
Canadian archival studies and the rediscovery of provenance, London 1993, s. 175–176
68 Ibid., s. 176
69 Samuelson, Lennart & Sorokin, Andrej, “Den ryska ’arkivrevolutionen’: källvolymer belyser sovjetepokens 
mörka sidor”, Historisk Tidskrift 2007:04, s. 739
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Som har belysts genom artikeln från Samuelson och Sorokin om arkivens roll i den ryska 

historieforskningen, skiljer sig även relationen mellan arkiv och historieforskningen i USA 

från den i Sverige. Arkivvetaren Anneli Sundqvist formulerar sig på ett sådant vis att denna 

relation tycks vara något starkare i USA än i Sverige, men av andra orsaker än i Ryssland. 

När historieforskningens roll inom arkivväsendet försvagades under 1900-talet och arkiv 

återigen mest kom att handla om förvaltning och administration valde man i USA att dela upp 

arkivarbetet och skapa vad som kallas ”records managers”, vilka mest sköter administrativ 

verksamhet när det gäller arkiv, medan de vanliga arkivarierna i USA har en något mer 

traditionell funktion där en ganska nära kontakt till historieforskningen ingår.70 Vidare 

påpekar hon att arkivens förvandling från ett hjälpmedel till historieforskningen till mer av ett 

administrativt organ till stor del beror på den kraftigt utökade produktionen av dokument, 

handlingar och övrigt arkivmaterial under 1900-talet och 2000-talet. När det blir så pass 

mycket mer arkivmaterial att ta hand om får arkiven mindre tid att hjälpa forskningen och blir 

istället tvungna att ägna sig mycket åt administrativa bestyr jämfört med tidigare. Det har 

blivit en viss förskjutning i arkivariernas arbetsuppgifter.

Det är förmodligen naturligt att när tidigare hemligt arkivmaterial blir offentligt kan det leda 

till en viss nyrenässans för arkivmaterialets roll inom historieforskningen och banden mellan 

dem stärks. Sådant material finns i alla länder ännu idag, inte bara i sådana av Sovjetunionens 

karaktär, vilket belyses genom framförallt det nu aktuella Wikileaks, men det är frågan om 

just deras material egentligen kan kallas för arkivhandlingar. När en auktoritär regim faller får 

dock arkivmaterial en starkare ställning än annars eftersom sådant som tidigare har förtigits 

blir offentligt, men Saarenheimo tar även upp att arkivmaterial kan gå förlorat i sådana 

situationer, exempelvis när arkivmaterial brändes i och med franska revolutionen.71 Risker 

finns dessutom att denna typ av regimer ser till att själva förstöra material om de känner att de 

är på väg att falla. När det gäller de forna sovjetstaterna finns dock mycket bevarat som 

regimen aldrig själv skulle ha fört fram i offentlighetens ljus. Historikerna Samuelson och 

Sorokin tar upp som exempel att myndigheterna publicerade mycket av Lenins texter under 

sovjettiden, men att vissa av hans texter behölls hemliga och har blivit offentliga först i 

70 Sundqvist, Anneli, ”Arkiv- och informationsvetenskap: formeringen av en vetenskaplig disciplin”, i Höij, 
Patrik (red.), Information, förvaltning och arkiv: en antologi, Härnösand 2005, s. 12
71 Saarenheimo, Juhani, "Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift 
och roll under olika tider", Arkiv, samhälle och forskning 1997:2, s. 59
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efterhand, så man var selektiva i vad som publicerades och lade inte grunden för en objektiv 

forskning där forskningen fick styra sig självt.72

En del material är fortfarande hemligt, där Rysslands presidentarkiv nämns som exempel, och 

att offentliggöra ännu mer hemligt material skulle sannolikt ge mer bränsle till den historiska 

forskningen. När det kommer till de mest dramatiska händelserna i Sovjetunionens historia 

valde regimen att hemligstämpla det mesta materialet och det är dessa händelser som 

historikerna har upplevt som mest intressanta. Tidigare förlitade man sig i västvärlden på 

olika memoarböcker från Sovjetunionen, i brist på annat, men det källmaterial som 

offentliggjordes kring 1990 har på vissa punkter gått emot uppgifter hos exempelvis 

Alexander Solzjenitsyn och tagit över som mer trovärdiga.73 Samuelson och Sorokin funderar 

något över att skönlitterära böcker av exempelvis Solzjenitsyn fortfarande används som källor 

i västvärlden idag och beklagar sig över att den nya ryska forskningen med moderna 

källuppgifter sällan publiceras på andra språk än ryska idag och kommer därför inte till 

allmänhetens kännedom i västvärlden.74

Angående illustrativt arkivmaterial

Arkivvetaren Göran Samuelsson har skrivit en artikel om andra typer av arkivmaterial än just 

texter. Arkivmaterial finns i en rad olika typer av media och Samuelsson anser att många av 

dem har hamnat i skymundan, framförallt bilder eller illustrationer av olika slag.75 Som 

tidigare har tagits upp här i uppsatsen har flera skribenter varnat för att historiska forskare de 

senare årtiondena har blivit sämre på att hantera arkivmaterial och hantera arkivsökningar. 

Det arkivmaterial som historiker trots allt tycks vara bäst på att hantera är traditionella 

texthandlingar. Det är dock inte det enda användbara arkivmaterialet, utan Samuelsson 

belyser att illustrationer eller material från andra typer av medier, som magnetband eller 

mikrofilm, kan vara i allra högsta grad användbara och ett nödvändigt komplement till de 

vanliga texthandlingarna. De kräver dock vissa specialkunskaper och ibland måste 

specialutrustning användas för att kunna läsa och studera material av denna typ, vilket många 

drar sig för att göra och därmed glöms detta material bort och får inte del i forskningen, vilket 

försämrar historieforskningens nivå, att enbart begränsade typer av material används. 

Samuelsson nämner att han själv har upplevt att bildmaterial i den historiska forskningen har 
72 Samuelson, Lennart & Sorokin, Andrej, “Den ryska ’arkivrevolutionen’: källvolymer belyser sovjetepokens 
mörka sidor”, Historisk Tidskrift 2007:04, s. 741
73 Ibid., s. 753
74 Ibid., s. 756
75 Samuelsson, Göran, ”Bonden, Bilden och Arkivet”, Historisk Tidskrift 2006:04, s. 703
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varit torftigt när samma bilder har använts om och om igen under årtiondenas gång.76 Bilder 

gör historieforskningen mer levande och ett stort urval gynnar därmed forskningen.

Enkätundersökning
I det följande redovisas svaren från respondenterna i den genomförda enkätundersökningen 

och för att ge bästa möjliga överblick över de olika grupperna av respondenter är de 

kategoriserade var för sig på så vis att arkivvetare kommer först ut, därefter de olika nivåerna 

av arkivmyndigheter i nedåtgående skala och avslutningsvis historikerna, även de i 

nedåtgående skala.

76 Samuelsson, Göran, ”Bonden, Bilden och Arkivet”, Historisk Tidskrift 2006:04, s. 704
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Hur ser banden mellan historia och arkiv ut idag?

Erik Borglund, fil. dr. i arkiv- och informationsvetenskap: Jag anser att i de delar av arkivet 

som är på depå är bandet starkt. Sen är mycket av modern historieforskning i modern historia, 

då källorna kan vara operativa delar av ett arkiv. M.a.o. ett ganska starkt band mellan historia 

och depå, mindre mellan operativa arkiv i myndigheter.

Anneli Sundqvist, fil. dr. i arkiv- och informationsvetenskap: Historieforskare är en viktig 

användargrupp, men sannolikt av mindre betydelse än vad som är den allmänna uppfattningen 

inom arkivvärlden. Kvantitativt utgör historieforskarna en minskande andel, men fortfarande 

är idealbilden av användaren en historiker.

Björn Asker, arkivråd vid Riksarkivet: Vetenskaplig historieforskning är idag som alltid i 

behov av källmaterial, och detta finns i stor utsträckning i arkiven. Omvänt är det naturligtvis 

viktigt för arkiven och de som arbetar där att det finns ett intresse för arkivalierna hos såväl de 

vetenskapliga forskarna som amatörforskarna. Beroendet är ömsesidigt.

Patrik Höij, arkivarie vid Landsarkivet i Härnösand: Historieskrivning bygger på det 

skrivna ordet, därför är arkiv en ofrånkomlig del av historieämnet. Även andra moderna 

medier kan ju utgöra källmaterial till historieskrivning, som exempelvis film, men det är 

mindre vanligt än så länge.

Stefan Berggren, arkivarie vid Härnösands kommunarkiv: Kan beskrivas som 

efterfrågningar av arkivmaterial vid forskarbesök, via mail eller telefon.

Daniel Nordin, arkivchef vid Näringslivsarkiv i Norrland: All historisk forskning i våra 

arkiv leder ju till någon form av förädling av arkiven, i form av forskarhandledningar, 

uppsatser och andra arbeten. Vi kan alltså genom historisk forskning i arkiven lära oss mer 

om, i vårt fall, företagshistoria och även om själva arkiven. Det vi lär oss kan vi sedan bifoga 

historiken till arkiven. Det blir en sorts, mycket lyckad, korsbefruktning. Ju mer historisk 

forskning i våra arkiv desto bättre – kanske både för historien och för arkiven.77

77 Näringslivsarkiv i Norrland besvarade samtliga de fyra första frågorna med ett enda svar.
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Svenbjörn Kilander, professor i historia: Arkiven är – eller åtminstone bör vara – en 

serviceinrättning inte bara för myndigheter och ”allmänhet” utan också för de historiska 

vetenskaperna och deras utövare. Därtill är de förvaltare av delar av det svenska kulturarvet.

Jan Samuelson, docent i historia: Historieforskningen är fortfarande oftast beroende av olika 

typer av arkivmaterial. På så sätt är kopplingen stark. Arkivutbildningen har alltmer frigjorts 

från historieämnet, så arkiven är inte en lika självklar arbetsmarknad som tidigare.

Erik Nydahl, doktorand i historia: Arkiv är i många fall en förutsättning för att kunna 

bedriva historisk forskning, såväl för släktforskare och en intresserad allmänhet som för 

professionella historiker. För att dra det till sin spets: Inga arkiv, ingen historia! Eller 

åtminstone ingen sökbar historia. Arkivens uppgift är således att förvalta dokument och stå 

den som efterfrågar dem till tjänst.

Glenn Svedin, doktorand i historia: Arkiven är viktiga som en serviceinrättning både för 

allmänheten och för den vetenskapliga forskningen. Dessutom är de på många sätt en del av 

kulturarvet. Historievetenskapen är beroende av arkiven, då vi arbetar med i huvudsak 

skriftligt källmaterial.

Hur starka band är önskvärda mellan historia och arkiv?

Erik Borglund, fil. dr. i arkiv- och informationsvetenskap: En fråga full med värderingar. 

Historieämnet är en av arkivens mottagare enligt arkivlagen och därför är det viktigt att ha en 

bra relation.

Anneli Sundqvist, fil. dr. i arkiv- och informationsvetenskap: Frågan går egentligen inte att 

svara på, men arkivinstitutionerna bör naturligtvis ha ett utbyte med och kunskap om sina 

användargrupper. De traditionellt starka banden mellan arkivinstitutionerna och 

historieforskningen har emellertid haft vissa negativa konsekvenser i och med att andra 

användargrupper och deras behov inte har beaktats på samma sätt som historikerna.

Björn Asker, arkivråd vid Riksarkivet: Banden kan knappast bli för starka, detta sagt med 

vissa förbehåll. Ett är att historieforskningen naturligtvis inte kan utgå enbart från 

arkivmaterialet utan måste ha även andra utgångspunkter, som växlar beroende på 

vetenskaps- och historiesyn. Ett annat förbehåll är att arkivinstitutionerna måste tjäna även 
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andra syften än de historiska. Se till exempel vad som står i arkivlagen om allmänhetens och 

förvaltningens intressen. Vad gäller forskningen är det inte bara den historiska som har behov 

av arkiven, utan även exempelvis den medicinska när det gäller ärftlighetsforskning med hjälp 

av folkbokföringsmaterial.

Patrik Höij, arkivarie vid Landsarkivet i Härnösand: Arkivs existensberättigande är att de 

används, så naturligtvis vill vi att de ska användas. Vem som gör det, dvs. om det är 

historiestudenter, professionella forskare eller övriga allmänheten, har för oss ingen betydelse. 

Vi finns för att ge alla den service de vill ha och kan kräva.

Stefan Berggren, arkivarie vid Härnösands kommunarkiv: Så starka som möjligt utan att 

det inkräktar alltför mycket på våra resurser. Vi har t.ex. ingen möjlighet att bidra till 

trycksaker eller uppdragsforskning.

Svenbjörn Kilander, professor i historia: Arkiven bör också fortsättningsvis förvalta material 

som historiker kan utnyttja. Viktigt är dock att det är historikerna, som ställer frågorna och 

formulerar de vetenskapligt relevanta problemen. Detta är särskilt viktigt eftersom en allt 

mindre del av arkivarierna har läst historia på akademisk nivå.

Jan Samuelson, docent i historia: Personligen anser jag att det är viktigt med starka 

kontakter. Inte minst behövs det en ökad kunskap inom arkiven om förvaltningshistoria, 

forskningens behov m.m.

Erik Nydahl, doktorand i historia: Det är naturligtvis bra om det finns kontakter mellan 

historieämnet och arkiven, till exempel genom att digitaliseringsprojekt kan styras till material 

som ofta efterfrågas av historiker. I grund och botten är uppdragen dock olika. Historikern 

formulerar frågorna och arkiven tillhandahåller källmaterialet.

Glenn Svedin, doktorand i historia: Det vore ibland önskvärt med ännu starkare band, t.ex. 

att alla som arbetar på arkiven har läst arkivvetenskap och gärna också historia, så att de kan 

se vilka intressanta historiefrågor som man kan besvara med handledning av ”deras” material.

Hur kan arkiven gynnas av starka band med historieforskningen?
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Erik Borglund, fil. dr. i arkiv- och informationsvetenskap: Vissa delar av kostnaderna kan 

argumenteras och motiveras om arkivet används mycket av historieämnet.

Anneli Sundqvist, fil. dr. i arkiv- och informationsvetenskap: Som jag skrev ovan bör 

arkiven ha ett utbyte med sina användare, i övrigt kan jag inte svara på frågan.

Björn Asker, arkivråd vid Riksarkivet: Det är klart att ett starkt arkivintresse från 

historieforskningens sida stärker arkivens legitimitet.

Patrik Höij, arkivarie vid Landsarkivet i Härnösand: Ofta gynnas inte arkivinstitutionerna 

mer av det än att besöksantalet går upp lite. Möjligtvis kan man väl säga att TV-serier där 

man använder arkiv i olika historiska sammanhang kan ge lite gratis marknadsföring, och att 

fler kan komma att besöka oss. Med mer historiskt material tillgängligt på nätet genom att det 

skannats så märker man inte av studenterna på samma sätt då de kan sitta någon annanstans 

och ta del av materialet.

Stefan Berggren, arkivarie vid Härnösands kommunarkiv: Som en motivator till 

omhändertagande av handlingar för arkivering, bättre tillgängliggörande, exempelvis via 

webben.

Svenbjörn Kilander, professor i historia: Rent allmänt kan man säga att arkiven har allt att 

vinna på med kontakter med historiker av facket!

Jan Samuelson, docent i historia: Jag menar att man blir bättre på att förstå källmaterialet, 

och förvaltningens organisation genom tiderna.

Erik Nydahl, doktorand i historia: Genom att historikerna kan lyfta fram vad som är 

intressant med de handlingar arkiven lagrar, vilket skänker legitimitet åt de arkivanställdas 

arbetsuppgifter och visar på den nytta det skapar i samhället.

Glenn Svedin, doktorand i historia: Om man ser arkiven inte bara som en plats där 

”gammalt” material ska deponeras, utan som ett ställe som ska bidra till att föra forskningen 

framåt så är de i högsta grad beroende av historievetenskap. Sedan så självklart är de 

beroende av att någon efterfrågar deras tjänster.
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Hur kan historieforskningen gynnas av starka band med arkiven?

Erik Borglund, fil. dr. i arkiv- och informationsvetenskap: Bra kvalitet på källmaterial.

Anneli Sundqvist, fil. dr. i arkiv- och informationsvetenskap: Jag kan spekulera i att 

historieforskarna har ett intresse av att påverka serviceutbud, sökhjälpmedel, gallringspolicies 

etc. till sin fördel, men eftersom jag inte är historiker kan jag egentligen inte svara på frågan.

Björn Asker, arkivråd vid Riksarkivet: Seriös historisk forskning kan inte bedrivas utan 

källmaterial. Därför är det självklart av vikt för historikerna att ha goda kontakter med 

arkivinstitutionerna och arkivarierna.

Patrik Höij, arkivarie vid Landsarkivet i Härnösand: Historieämnet kan stärkas genom 

kontakter med arkivinstitutionen genom olika samarbeten, exempelvis att gemensamt se ut 

material som kan vara lämpligt för forskning för historiestudenter och som inte är för svårt att 

förstå eller för svårläst. Studenter är ofta ovana vid studier på arkivinstitutioner och är lite 

"rädda" för att forska i äldre källmaterial. Studenter väljer ofta att utgå från tidningar eller 

något annat lättillgängligt tryckt material alternativt rena litteraturstudier.

Stefan Berggren, arkivarie vid Härnösands kommunarkiv: Amatörforskningen får 

antagligen en större reliabilitet och validitet. Inom den akademiska forskningen ligger det nog 

i dess natur att ofta ha kontakter med arkiven, när så krävs.

Svenbjörn Kilander, professor i historia: Arkivens roll är förvaltarens. Historieforskningen 

gynnas av god ordning i arkiven. Vetenskapligt har naturligtvis historieforskningen ingenting 

att hämta från arkiven.

Jan Samuelson, docent i historia: Vi kan få bättre kunskap om olika typer av källmaterial, 

digitalisering m.m. Vi får också bättre möjligheter att delta i diskussionen om vad som skall 

digitaliseras, olika databaser och liknande. I dag är det till stor del släktforskningens behov 

som styr detta.

Erik Nydahl, doktorand i historia: Genom att goda kontakter med arkiven kan underlätta rent 

praktiskt vid arkivarbete, till exempel att man kan få leta själv i arkivhyllor och att 
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historieintresserade arkivarier ofta kan bistå bättre vid förfrågningar om olika typer av 

källserier.

Glenn Svedin, doktorand i historia: Rent vetenskapligt ej, men om arkivarierna läst historia 

kunde man i högre utsträckning ta hjälp av arkivarierna för materialgenomgång/introduktion 

t.ex. för den uppsatsskrivande studenten. Ibland kan man uppfatta det som att viss personal är 

rädd för att hjälpa studenter då de själv ej har kunskap om materialet.

Vilken typ av utveckling kan du se i banden mellan historia och arkiv, är det ett 

närmande eller glider man istället ifrån varandra?

Erik Borglund, fil. dr. i arkiv- och informationsvetenskap: Jag har inget svar på frågan.

Anneli Sundqvist, fil. dr. i arkiv- och informationsvetenskap: Sannolikt har det skett ett 

fjärmande eftersom arkivariekåren nu professionaliserats och inte på samma sätt som tidigare 

rekryterar historiker. Vidare har åtminstone de offentliga arkivinstitutionerna andra uppdrag 

än att serva forskare, och de har fått ökad betydelse under senare år. Sedan beror det 

naturligtvis på historieämnets utveckling – vilka frågor man ställer, vilken forskning som 

kommer att bedrivas och vilket källmaterial som kommer att användas – men det har jag som 

icke-historiker väldigt liten kunskap om.

Björn Asker, arkivråd vid Riksarkivet: IT-utvecklingen har med nödvändighet gjort att allt 

fler arkivanställda har en annan bakgrund än som historiker, och samtidigt finns det kanske 

tendenser till att historiker ger sig mindre tid än förr att tränga in i arkivmaterialet. Det är 

måhända för mycket sagt att man glider ifrån varandra, men det finns anledning för arkiven 

att arbeta för att vidmakthålla och helst stärka banden till den vetenskapliga 

historieforskningen. Omvänt menar jag att historikerna för sin egen forsknings skull måste 

hålla sig väl orienterade om arkivvärlden och vad som händer där, exempelvis ifråga om 

utarbetande av sökhjälpmedel samt digitalisering av källmaterial.

Patrik Höij, arkivarie vid Landsarkivet i Härnösand: Arkiv och historia kommer alltid att 

vara sammanknutet, men samarbetet kan vara olika stort över tiden.

Stefan Berggren, arkivarie vid Härnösands kommunarkiv: Har inte noterat något specifikt 

för just vår verksamhet. Generellt har antagligen ett närmande inträtt i takt med utvecklingen 
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av sökmöjligheterna via internet, men det är en gissning från min sida. För tillfället har det 

inträffat en viss popularisering av arkiv- och historieforskning genom de tv-program om 

släktforskning och andra historiska dokumentärer som visas. Men om det ska ses som ett 

närmande mellan historia och arkiv är jag osäker på, det handlar ju trots allt om underhållning 

i slutändan.

Daniel Nordin, arkivchef vid Näringslivsarkiv i Norrland: Jag vet inte, men det skulle kunna 

bedrivas mycket mer forskning i våra arkiv från universiteten. Jag välkomnar en stor ökning 

av forskare från MIUN i våra forskarsalar.

Svenbjörn Kilander, professor i historia: De två glider ifrån varandra eftersom förståelsen 

för de historievetenskapliga problemen minskar på arkiven i allmänhet.

Jan Samuelson, docent i historia: De har glidit ifrån varandra. Inom historieforskningen är 

idag inte all forskning beroende av arkiven (tidningsstudier, filmanalys m.m.). Inom arkiven 

tycks man emellertid under senare år ha märkt att man riskerar att gå miste om sin 

förvaltningshistoriska kompetens, när dagens arkivarier går i pension. Därför finns det tecken 

på en nysatsning inom detta område.

Erik Nydahl, doktorand i historia: Det går mot ett större avstånd mellan arkiv och 

historievetenskap. Många arkivarier saknar egentligt intresse för det material de förvaltar.

Glenn Svedin, doktorand i historia: Kanske då snarare att de glider ifrån varandra, då många 

på arkiven saknar kunskap i historia, som ju är en av deras främsta ”kunder”.

Om nu utbytet mellan historia och arkiv idag inte ligger i enlighet med dina önskemål, 

hur anser du att man bör bära sig åt för att förändra detta utbyte?

Erik Borglund, fil. dr. i arkiv- och informationsvetenskap: Digitalisering kan skapa mycket 

förenkling i detta.

Anneli Sundqvist, fil. dr. i arkiv- och informationsvetenskap: Min uppfattning är att 

arkivinstitutionerna måste ha tillräcklig kompetens för att kunna utföra sina uppdrag, däri 

ligger ett visst behov av kunskaper i historia och kunskaper OM historieforskning. 

Historieforskningens intressen måste emellertid balanseras mot andra intressen och jag tror 
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det finns en ökad medvetenhet hos arkivinstitutionerna idag om att de måste ta hänsyn till 

andra grupper. Samtliga användare bör emellertid gynnas av mer lättillgängliga arkiv, bättre 

sökhjälpmedel och service överhuvudtaget, så det behöver inte råda någon motsättning mellan 

historieforskare och andra. Men som sagt, jag har ett utifrånperspektiv och begränsade 

kunskaper om den faktiska relationen mellan arkivinstitutioner och historieforskare.

Björn Asker, arkivråd vid Riksarkivet: Riksarkivet arbetar för att stärka banden till den 

vetenskapliga historieforskningen bland annat genom att anordna forskarseminarier (se 

bilaga)78 och genom utgivning av arkivguideböcker, nu senast Jan Brunius, "Vasatidens 

samhälle. En vägledning till arkiven 1520-1620 i Riksarkivet" (2010). Min egen "Hur riket 

styrdes. Förvaltning, politik och arkiv 1520-1920" (2007, 2. uppl. 2009) är ett försök att 

översiktligt visa hur statsförvaltningen, som ju skapat större delen av arkiven, har fungerat. 

Och det är något som historikerna måste veta för att kunna bedöma källmaterialet och få så 

stort utbyte som möjligt av det. 

 

De personliga nätverken mellan arkiven och historikervärlden, som är mycket viktiga, kan 

vidmakthållas genom rekrytering av arkivarier med bakgrund inom historieforskningen. 

Dessutom uppmuntrar Riksarkivet sina disputerade arkivarier att fortsätta verka inom 

forskarsamhället. Vetenskaplig forskning ryms visserligen inte inom den ordinarie 

tjänstgöringen, men kan möjliggöras genom extern finansiering. Om du ser på programmet 

för Historikermötet i Göteborg 5-7 maj 2011 kan du förresten konstatera att Riksarkivet är väl 

representerat, något som visar på den vikt vi lägger vid vår delaktighet inom forskarsamhället.

Patrik Höij, arkivarie vid Landsarkivet i Härnösand: Utbytet kan bara stärkas genom 

uttalade samarbeten och nätverk, där man använder varandras kunskaper.

Stefan Berggren, arkivarie vid Härnösands kommunarkiv: Har inga synpunkter.

Daniel Nordin, arkivchef vid Näringslivsarkiv i Norrland: Svår fråga. Kanske bör vi ha ett 

bättre samarbete mellan arkiven och universiteten. Kanske kan arkivinstitutionerna bli 

bättre på att visa att vi finns och vill ha fler forskare.

Svenbjörn Kilander, professor i historia: Det finns bara ett sätt: dialog!

78 Bilagan som nämns är en presentation av olika forskarseminarier hos Riksarkivet under våren 2011.
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Jan Samuelson, docent i historia: Fler gemensamma seminarier och konferenser. Ett ökat 

intresse från historikerhåll för arkiven och förvaltningshistoria. Sådan forskning bör få mer 

meriterande betydelse.

Erik Nydahl, doktorand i historia: Arkiven kunde ställa krav på några kurser historia för 

anställning som arkivarie, alternativt att låta de anställda gå fortbildningskurser i historia på 

universitetet.

Glenn Svedin, doktorand i historia: En grundkurs i historia för arkivvetare skulle vara 

önskvärt!

Sammanfattande slutdiskussion
Arkivväsendets historia

Det går att sammanfatta arkivens utveckling och utvecklingen av banden mellan historia och 

arkiv på så vis att arkiven till en början var förvaltningsorgan till för kungens och övriga 

styresmäns administration, men att man från medeltiden och ungefär fram till sekelskiftet 

mellan 1700- och 1800-talen lät vissa officiella historiker få ta del av arkivmaterial mot att de 

gjorde en officiell historieskrivning i enlighet med de olika kungarnas önskemål. Det var de 

band som fanns mellan historia och arkiv innan 1700-talets slut, men i och med franska 

revolutionen skedde en omfattande förändring i dessa band. Arkivmaterialet gjordes då 

offentligt för allmänheten och i och med att mycket av det gamla samhällets administration 

därigenom blev överflödig kom arkivmaterialet med start från denna tid rent naturligt att till 
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stor del användas av historieforskare, eftersom exempelvis arkivhandlingar från det tidigare 

franska kungahuset inte längre behövdes i den statliga förvaltningen och förvandlades till 

något slags historiska minnesdokument. Kort sammanfattat var sedan banden mellan arkiv 

och historieforskning mycket starka under 1800-talet och 1900-talets första halva, men 

började därefter försvagas fram till den punkt där vi befinner oss nu.

Diskussion om källkritik

Någonting gemensamt för både historieforskning och arkiv är källkritik och förmågan att 

tänka kritiskt. Inom både praktiskt arkivarbete och arkivvetenskap ligger stor fokus på hur 

källor ska behandlas, källors proveniens och trovärdighet. Genom god proveniens går det att 

fastställa vart en handling är skapad, för vilket syfte, av vem den är skapad och hur den har 

använts och behandlats och färdats mellan olika institutioner och myndigheter innan den har 

arkivlagts och kommit till sin slutförvaring hos arkiven. Saknas vissa uppgifter kring 

handlingarnas proveniens är det läge för viss källkritik. Ju mindre uppgifter det finns kring 

olika handlingars uppkomst och ursprung, desto mer försiktig med användandet av källorna 

finns det anledning att vara. Detta med proveniens ser ut att tillmätas större vikt i den 

arkivvetenskapliga utbildningen än inom den historiska och det tas upp i litteraturstudiens 

källmaterial att arkivarier åtminstone i USA har fått undervisa kring källkritik och hantering 

av primärkällor på olika historieutbildningar och det har kommits synpunkter från 

arkivvärlden om att det ingår för lite sådant inom historieundervisningen och att historikerna 

inte får lära sig tillräckligt mycket om källkritik.

Arkiven är på intet sätt immuna mot förfalskningar och framförallt inte mot vinklat material, 

utan det är nödvändigt att vara källkritisk även när det gäller äldre handlingar som förvaras i 

arkivmiljö, även om sådant material kanske vid en första anblick kan upplevas som mer 

trovärdiga än exempelvis internetkällor av olika slag. Det har smugit in sig förfalskningar 

även hos arkiven, trots att arkivpersonal bland annat har till uppgift att så gott det går försöka 

upprätthålla en hög standard på sitt arkivmaterial och rensa undan sådant som inte hör hemma 

där. Framförallt finns det en risk när det gäller riktigt gammalt arkivmaterial att det kan vara 

förfalskat och detta är dessutom väldigt svårt att kontrollera. Historieforskningen försvagas 

väldigt mycket om källkritiken brister och när det gäller åtminstone denna fråga finns ett 

mycket stort behov av starka band mellan arkiv och historieforskning.

Arkivvetenskaplig debatt och enkätrespondenternas svar
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Som framgår av uppsatsens litteraturstudie har det pågått vissa diskussioner inom den svenska 

arkivvärlden om huruvida starka band med historieforskningen är önskvärda eller om arkiven 

och arkivvetenskapen kanske till och med får högre status genom stor självständighet 

gentemot den historiska forskningen. Av den debatt som har pågått i Arkiv, samhälle och 

forskning har Fia Ewald företrätt en linje av att arkiven mår bra av stor självständighet 

gentemot historieforskningen, medan flera andra skribenter istället vill stärka banden mellan 

historia och arkiv.

De olika författarna till litteraturen för denna uppsats tar upp en hel del fördelar med starka 

band mellan historia och arkiv, men även vissa nackdelar, vilka dock är svårare att få något 

klart grepp om och mest handlar om arkivens och arkivvetenskapens status, där man menar att 

arkiven tidigare har haft väldigt låg status när de mest har betraktats som någon slags 

hjälpredor till den historiska forskningen, men att de har fått en statushöjning under det 

senaste halvseklet genom en ökad självständighet gentemot den historiska forskningen. 

Fördelarna som nämns med starka band ser dock ut att vara betydligt fler, men ser mer ut att 

gynna den historiska forskningen än vad de gynnar arkiven själva. Svaga band mellan historia 

och arkiv kan ge en sämre kvalitet på det historiska forskningsmaterialet, en lägre nivå på 

uppsatser och avhandlingar. När historiker har bristande kunskaper i arkivsökning leder det 

till att de drar sig från att ta med arkivhandlingar i sina studier och mest granskar publicerat 

material och det ger inte den historiska forskningen samma djup som att gå till arkivens 

primärkällor. En studie av Göran Samuelsson belyser framförallt detta där han har granskat 

användandet av illustrationer inom den historiska forskningen och upptäckt att samma bilder 

återanvänds gång på gång i flera årtionden i sträck och forskarna inte tycks ha orken att ta 

fram nya illustrationer från arkivmaterialet. Eftersom illustrationer och bilder gör den 

historiska forskningen mer levande leder det till en ganska torftig historieforskning om 

samma bilder återanvänds av alla historiker och ingen tar sig tid att få fram icke tidigare 

använt källmaterial.

När det kommer till enkätundersökningen går det rent naturligt att se vissa skillnader mellan 

representanterna för historia, arkiv och arkivvetenskap. De har en liknande uppfattning i att 

det finns band mellan historia och arkiv som i vissa fall är ganska starka i dagsläget, men inte 

på alla punkter. Av svaren att döma är historikerna i större behov av arkiven än vice versa. 

Mycket av det som har framkommit i litteraturstudien återkommer i enkätsvaren. Både 

arkivvetare och arkivinstitutioner tar upp att dagens historieforskning är mer inriktad på 
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nyproducerat material än tidigare, sådant material som ännu inte har arkivlagts samt att yngre 

historiker tycks dra sig för att använda arkivmaterial och istället föredrar källor i form av 

tryckt material, inte helt obearbetade arkivhandlingar. Historikerna uttrycker sig om arkiven 

på sådant vis att det i viss mån går att tolka det som att de ser arkiven mest som ett 

hjälpredskap till historieforskningen. De beskriver arkiven som serviceinrättningar till för att 

bistå historieforskningen och förvalta material för historieforskningens behov.

De olika representanterna skiljer sig på det viset att flera av historikerna tar upp att den 

minskade historiekunskapen hos arkivarier är ett problem och att det bör föras in mer 

historieundervisning i arkivutbildningen, men sådana synpunkter nämns inte alls från arkivens 

eller arkivvetarnas håll. När det gäller den frågan har de alltså helt skilda synpunkter om vad 

som behövs. Alla parter verkar dock vara överrens om att historieforskare bör skaffa sig bättre 

kunskaper kring arkivens källmaterial.  Att döma av svaren är arkivmyndigheterna tacksamma 

för att historiker använder sig av deras tjänster, men att historiker inte har den stora betydelse 

som vissa inbillar sig och att arkiven skulle klara sig bra även utan att historikerna använde 

sig av dem, eftersom de också har andra kunder och att det egentligen inte spelar någon roll 

vilka kunderna är, så länge arkiven används. Historikerna uttrycker sig däremot som att de har 

ett mycket stort behov av arkiven och att arkivmaterialet är livsnödvändigt för en 

historieforskning på hög nivå, en ståndpunkt som har uttryckts både av historikerna i 

enkätundersökningen och av dem som förekommer i litteraturstudien. Med andra ord är inte 

arkiven eller arkivvetarna i enkäten fullt lika entusiastiska inför historikernas betydelse som 

vice versa. Arkivvetaren Anneli Sundqvist skriver till och med att de tidigare väldigt starka 

banden mellan historia och arkiv har varit skadliga eftersom de har lett till att andra typer av 

arkivanvändare har kommit i skymundan.

Flera av historikerna i enkäten uttrycker önskemål om att få större inflytande hos arkiven, att 

få vara med och påverka eller åtminstone få delta i diskussioner om arkivens 

digitaliseringsprojekt och sökhjälpmedel m.m. Ett par historiker uttrycker att 

historieforskningen rent vetenskapligt inte kan gynnas av starka band med arkiven, vilket är 

något otydliga formuleringar, men möjligtvis innebär att de inte tycker att historieforskningen 

kan ha någonting att hämta från själva arkivvetenskapen. I litteraturstudien har dock 

arkivvetare haft den ståndpunkten att historieforskning visst kan hämta lärdomar från 

arkivvetenskapen, eftersom den har stor fokus på källkritik och att arkivarier i USA faktiskt 

har bedrivit viss utbildning kring källkritik i den amerikanska historieutbildningen, då 
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amerikanska arkivarier har haft stora klagomål på historiestudenters bristande kunskaper i 

frågan. Historieutbildningen kan bara tjäna på att ta efter arkivutbildningen när det gäller 

undervisning kring olika metoder att analysera källmaterial, en fråga där arkivarier har 

omfattande kunskaper.

Angående frågan om huruvida arkiv och historia i dagsläget glider ifrån varandra anser 

historiker, arkivarier och arkivvetare att så är fallet, men har ändå något olika inställning till 

utvecklingen. Landsarkivet i Härnösand har svarat att det alltid kommer att finnas band 

mellan dessa bägge, men att de kommer variera under tid. Det är precis det resultat som 

litteraturstudien har visat på, där banden mellan historia och arkiv ibland har försvagats, men 

därefter återigen stärkts, i olika omgångar. Gällande litteraturstudien finns det vissa tecken på 

att banden mellan historia och arkiv nu återigen är på väg att börja stärkas och sådana 

synpunkter har också framkommit i enkätsvaren. Historikern Jan Samuelson anser att det 

finns sådana tecken och Riksarkivet bekräftar detta när de svarar att de bedriver ett medvetet 

arbete att stärka dessa band och att Riksarkivet deltar i olika seminarier kring 

historieforskning i dagsläget. Härnösands kommunarkiv har svarat att det rentav i dagsläget 

sker ett närmande mellan historia och arkiv i och med de utökade sökmöjligheterna kring 

digitaliserat arkivmaterial och att släktforskning har blivit väldigt populärt, vilket faktiskt är 

någonting som förenar arkiv och historia. Andra enkätsvar om hur utbytet mellan historia och 

arkiv skulle kunna stärkas talar om att digitalisering av arkivmaterial skulle kunna förbättra 

utbytet, men även olika former av konferenser, samarbeten och nätverk.

Framtiden för relationen historia–arkiv

I uppsatsens litteraturstudie tas upp att banden mellan historia och arkiv har försvagats sedan 

1900-talets mitt, men att banden har stärkts under de senaste åren i åtminstone vissa delar av 

världen och att vissa skribenter verkar förnimma en utveckling där banden återigen är på väg 

att stärkas. Ett exempel som kan tas upp är att när Sovjetunionen upplöstes och en mycket stor 

samling av tidigare hemligstämplat arkivmaterial offentliggjordes fick åter arkivmaterial där 

en väldigt stark roll inom historieforskningen, eftersom offentliggörandet av dessa dokument 

gav svar på saker som tidigare bara hade spekulerats kring, men där det inte hade funnits 

några riktiga fakta. Som har visat sig kan banden mellan arkiv och historia stärkas genom att 

stora mängder nytt arkivmaterial offentliggörs, men det är inte någonting som är möjligt i alla 

lägen, utan en auktoritär regims sammanbrott är en väldigt speciell situation. Ett sådant 

sammanbrott behöver dock inte bara leda till att tidigare hemligt material offentliggörs, utan 
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det finns dessutom historiska exempel på när stora samhällsomvälvningar av det slaget istället 

har lett till arkivmaterialets förstörande, som exempelvis skedde i viss grad i den franska 

revolutionen.

När det gäller frågan om varför banden mellan historia och arkiv började försvagas vid 1900-

talets mitt, vilket flera skribenter tar upp, finns det ett flertal förklaringar. Speciellt för de 

svenska förhållandena tas upp att kravet för anställda vid Riksarkivet att ha högre examen 

inom historia avskaffades 1977, vilket rent naturligt ledde till en försämring i relationen 

arkiv–historia. Det är inte bara förändringar hos arkiven som har försämrat banden, utan 

förändringar inom den historiska forskningen har också haft en bidragande effekt. Under 

senare årtionden har historieforskningen blivit mer inriktad på samtidshistoria än tidigare och 

i den typen av historisk forskning används mycket källmaterial som är så pass nytt att det 

ännu inte har kommit till arkiven eller källmaterial av en typ som inte hanteras av arkiv 

överhuvudtaget, utan istället finns hos exempelvis olika socialorganisationer, fackliga grupper 

eller liknande. Under samma tid har de arkiv som under 1800-talet ägnade sig så mycket åt att 

hjälpa historieforskningen fått alltmer jobb med administrativa uppgifter när produktionen av 

handlingar har ökat explosionsartat under 1900-talets senare årtionden, vilket rent naturligt 

ger arkivarierna mindre tid över till att bistå historieforskningen än vad de har haft längre 

tillbaka.

Tom Nesmith som förekommer i uppsatsens litteraturstudie hävdar att arkiven tjänar på att 

historieforskningen får högre status och att det historiska intresset ökar i samhället och att 

arkiven därmed har ett egenintresse i att stärka det historiska engagemanget. Arkiv betraktas 

av många som de som främst tillhandahåller historiskt källmaterial och därför kommer 

arkivens tjänster att efterfrågas mycket i ett samhälle med stort historiskt intresse, vilket är en 

utveckling som faktiskt verkar ha inträffat under senare år. Han tar upp att det är en 

utveckling som framförallt går att förnimma i det kraftigt utökade utbudet av populärhistoria: 

det har under de senare åren visats olika populärhistoriska program på tv med höga 

tittarsiffror, både i Sverige och i länder som Kanada och USA, och även släktforskning tycks 

bli alltmer populärt, vilket inte riktigt kan ses som traditionell historisk forskning, men som 

ändå helt klart har band till ett historiskt intresse. Det är dock inte bara den populärhistoriska 

produktionen som har ökat, utan mängden historiska forskningstidskrifter har likaså ökat, och 

det i en sådan grad att arkivarier idag inte längre kan hålla sig ajour med den historiska 
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forskningen på det vis som många arkivarier under 1800-talet och 1900-talets början faktiskt 

kunde. Därför har det ökade historiska intresset en något tudelad effekt för arkiven.
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Bilaga 1

Enkät (presentation och frågor)
Hej!

Jag heter Kalle Wadin Wesslén och läser för tillfället Historia C vid Mittuniversitetet i 
Härnösand och arbetar med en c-uppsats som behandlar banden mellan historia och arkiv. 
Studien består bland annat av en enkät som här skickas ut via e-post och är riktad till personer 
som både representerar arkiv och de som representerar historieforskning. Jag skulle gärna 
vilja ta emot svar från er för mina frågor som följer här nedan:

1. Hur ser banden mellan historia och arkiv ut idag?

2. Hur starka band är önskvärda mellan historia och arkiv?

3. Hur kan arkiven gynnas av starka band med historieforskningen?

4. Hur kan historieforskningen gynnas av starka band med arkiven?
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5. Vilken typ av utveckling kan du se i banden mellan historia och arkiv, är det ett närmande 
eller glider man istället ifrån varandra?

6. Om nu utbytet mellan historia och arkiv idag inte ligger i enlighet med dina önskemål, hur 
anser du att man bör bära sig åt för att förändra detta utbyte?

Sista datum för svar är 31 mars. Jag är tacksam över ert deltagande.

Hälsningar
Kalle Wadin Wesslén
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