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Samarbetsrådet för enskilda arkiv    Dnr  RA 04-2015/754 
     
 Mötesprotokoll 
  

Mötesdatum: 2015-01-30 

Plats: Riksarkivets styrelserum 
 
Närvarande:  
Ordförande:  Björn Jordell, riksarkivarie, 
Ledamöter:  Maud Almström-Blom 
  samordnare f. enskilda arkiv Nat. Div. RA,   
   Katalin Gere 
  Processansvarig för enskild arkivverksamhet RA,  
  Anna Ketola 
  FA, Skånes arkivförbund, 
  Torgny Larsson 
  Ordförande för FA, 

Per Lundin 
  FA, Blekingearkivet, 
  Eva-Marie Sahlin 
  Chef f. Regionala divisionen RA, 
  Christina Sirtoft Breitholtz   
  NAF, Arkiv Västmanland.  
 
Inbjudna gäster:  Samuel Edquist, Södertörns högskola 
  Charlotte Hagström, Lunds universitet 
  Peter Olausson, Karlstads universitet 
  Reine Rydén, Uppsala universitet  
 
Förhinder:   Per-Ola Karlsson, ledamot, 

NAF, Centrum för näringslivshistoria, 
 

1. Sammanträdet öppnas  
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet 
öppnat.  
 
2. En kort presentation av mötesdeltagarna  
I dagens möte deltog förutom ordföranden och ledamöterna fyra inbjudna 
gäster, Samuel Edquist från Södertörns högskola, Charlotte Hagström från 
Lunds, Peter Olausson från Karlstads och Reine Rydén från Uppsala universitet 
som ansvariga för de arkivvetenskapliga utbildningarna vid respektive 
universitet/högskola. Samtliga ledamöter och de inbjudna gästerna presenterade 
sig kort. 
 
3. Val av mötessekreterare och justeringsman 
Katalin Gere valdes till mötessekreterare och Torgny Larsson till justeringsman. 
 



   2 

4. Godkännande av föredragningslista 
Den i förväg utsända föredragningslistan godkändes. 
 
5. Diskussion om de enskilda arkivens betydelse för utbildningen i 
arkivvetenskap 
Under denna punkt fördes en livlig diskussion och många olika aspekter av 
frågan belystes och kommenterades i konstruktiv anda. Nedan följer en 
sammanfattning av de viktigaste diskussionspunkterna och slutsatserna. 
 
Den offentliga sektorns dominans  
Det har konstaterats att arkivutbildningarna överlag är inriktade på den 
offentliga sektorn. Den offentligrättsliga lagstiftningen och den offentliga 
förvaltningen står i centrum och studenterna blir inte så väl förberedda för ett 
arbetsliv inom den enskilda arkivsektorn.  
 
En förklaring som framfördes var att utbildningsanordnarna av naturliga skäl 
eftersträvar en hög teoretisk nivå som helst ska inkludera de senaste rönen inom 
arkivvetenskaplig forskning – en forskning som i sin tur oftast förutsätter en 
styrd och reglerad arkivbildning, karaktäristisk för den offentliga men inte för 
den enskilda sektorn. Ett talande exempel för detta är det nya 
arkivredovisningssystemet som undervisningen fokuserar på men som relativt 
sällan tillämpas inom den enskilda arkivsektorn. 
 
Som ett annat exempel på den offentliga sektorns dominans nämndes att 
undervisningen avseende bevarande och gallring oftast utgår från svensk 
lagstiftning på området som i regel inte omfattar den enskilda sektorn. Det vore 
önskvärt om studenterna kunde få en bredare kunskapsteoretisk grund att stå på 
för den typen av överväganden. Detsamma gäller även förvärvsproblematiken 
som också utgår från frågan vad det är vi ska bevara. Det är en viktig och 
dagligen återkommande diskussion inom den enskilda arkivsektorn.  
 
Problematiken kan betraktas även ur ett maktperspektiv – framhölls det – med 
tanke på den enskilda sektorns roll och funktion.  
 
Att överbygga klyftan mellan akademisk forskning/utbildning och praktik 
Mötesdeltagarna var eniga om att den arkivvetenskapliga utbildningen är en 
yrkesutbildning som ska fungera i praktiken och i möjligaste mån motsvara 
arbetsmarknadens behov. Att hitta nya vägar för att närma teori/utbildning och 
praktik till varandra för ömsesidig nytta är därför viktigt. Eftersom den enskilda 
sektorn är en betydelsefull arbetsgivare för arkivarier bör den och dess speciella 
krav på kunskaper och färdigheter uppmärksammas mer inom 
arkivarieutbildningen.  
 
Ett sätt att göra det på är genom praktiktjänstgöring och besök hos olika 
enskilda arkivinstitutioner. Det framhölls dock att variationerna inom sektorn är 
stora vad det gäller förutsättningar och arbetssätt, det är därför bäst att ha flera 
praktik- och besökstillfällen än att ha längre dito vid samma arkiv för att kunna 
få en bättre överblick. Att bjuda in flera olika företrädare för den enskilda 
arkivsektorn som föreläsare är ett annat sätt.       
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Det är också viktigt att främja kunskapsutveckling och forskning avseende det 
enskilda arkivområdet samt produktion av relevant litteratur, främst C- och 
masteruppsatser. Utbildningsanordnare och studenter kan få idéer och 
inspiration till nya uppsatsämnen vid mötet med den enskilda arkivsektorns 
representanter. Samtidigt som undersökningar och utredningar som de 
yrkesverksamma inte hinner med vid sidan om det löpande arbetet men som 
sektorn är i behov av kan utföras som studentarbeten.  
 
Det noterades att idag är det brist bl.a. på sammanfattande modern litteratur – 
det finns exempelvis inget översiktsverk över det svenska arkivväsendet, dess 
struktur och mångfald av institutioner. En ”arkivkarta” som synliggör även de 
enskilda arkiven vore ett lämpligt uppsatsämne, tyckte många. 
    
Att skapa mötesplatser  
Det vore önskvärt – framhölls det – att skapa fler möjligheter för möten och 
dialog mellan de yrkesaktiva inom den enskilda arkivsektorn och de akademiskt 
verksamma. Det kan ske genom att i högre grad än idag bjuda in studenter och 
lärare från våra arkivvetenskapliga utbildningar som föreläsare på olika möten, 
sammankomster och konferenser som anordnas inom sektorn. 
 
Överenskommelse 
Det har även konstaterats att det saknas överblick över de uppsatser som 
produceras hos högskolor och universitet och att arkivinstitutionerna inte är så 
bra på att ta vara på studentarbeten. Dessa brister kan förhoppningsvis åtgärdas 
genom samordning. En överenskommelse har därför träffats om att de 
utbildningsanordnande institutionerna årligen till Riksarkivet sänder en lista 
över de C- och masteruppsatser som har författats vid respektive institution.  För 
första gången ska dessa skickas per e-post till Katalin Gere. Alla listor som 
institutionerna för närvarande har tas också gärna emot. Riksarkivet ska finna 
ett lämpligt sätt att göra dessa tillgängliga och sökbara på sin hemsida.  
  
Genom att skapa överblick över vilka uppsatser som har skrivits i 
arkivvetenskap underlättas orienteringen och samverkan kring 
kunskapsutvecklingen för hela professionen.  
  
Nätverk 
Mötesdeltagarna ställde sig positiva till tanken att återigen bilda ett nätverk för 
utbildningsanordnare i arkivvetenskap, den här gången tillsammans med 
Samarbetsrådet som får agera sammankallande tills vidare. 
 
Övriga berörda ämnen och information 
Frågan om vilken benämning på de arkivvetenskapliga utbildningarna som är 
vanligast diskuterades kort och konstaterades att termen ”arkiv- och 
informationsvetenskap” börjar vinna terräng men att utbildningsanordnarna har 
lite olika vinklar på detta beroende på nivå och inriktning.  
 
Charlotte Hagström berättade att i Lund kan arkivpraktik bli en viktig del av 
masterutbildningen i form av en fristående, valbar kurs.  
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Peter Olausson berättade att i Karlstad har man tagit fram en sju minuter lång 
informationsfilm för att förse studenterna med vissa praktiska baskunskaper om 
hur ett arkiv fungerar från ett besökarperspektiv. 
 
Samuel Edquist informerade kort om ett e-arkivprojekt vid Södertörns högskola 
i samarbete med flera enskilda arkiv. Syftet är att ta fram strategier för de 
enskilda arkiven för förvärv och bevarande av elektronisk dokumentation. 
Projektrapporten kommer med all sannolikhet att kunna omsättas även i 
utbildningen.  
 
Torgny Larsson och Anna Ketola berättade att FA:s kursbok i arkivkunskap för 
föreningar håller på att förnyas och kommer att kunna användas även av 
studenter som är intresserade av detta område.  
 
 
6.  Samarbetsrådets konferens – datum, plats, tema och budget 
Vid föra sammanträdet konstaterades att det finns ett behov av att anordna en 
konferens för Riksarkivets berörda avdelningschefer och de enskilda arkivens 
chefer för att fortsätta dialogen mellan det statliga och det enskilda 
arkivväsendet med särskild tanke på den regionala nivån.  
 
Mötesdeltagarna var överens om att som huvudtema för konferensens första dag 
välja kunskapsförmedling och samverkan mellan utbildningsanordnare i 
arkivvetenskap och arkivsektorn med tyngdpunkt på enskilda arkiv.   
 
Datum för konferensen bestämdes till 10-11 juni 2015. Den kommer med 
största sannolikhet att anordnas i Riksarkivets lokaler i Marieberg, givet att 
ombyggnadsplanerna så tillåter. 
 
I övrigt framförde Per Lundin, ordförande i Länsarkivarieföreningen, önskemål 
om att kultursamverkansmodellen som ämne ska stå tillbaka till hösten, då 
länsarkivarierna kommer att ha sin konferens med detta tema. Björn Jordell 
ansåg dock att Eva-Marie Sahlin bör få utrymme på konferensen för att berätta 
om landsarkivens roll i den regionala kultursamverkan. 
 
Katalin Gere fick i uppdrag att med hjälp av Maud Almtsröm-Blom hålla 
samman planeringsarbetet. Idéer och förslag från FA, NAF och de övriga 
mötesdeltagarna är välkomna. 
 
Efter att denna punkt avhandlades tackade ordföranden de inbjudna gästerna för 
sin medverkan vilka då lämnade sammanträdeslokalen. 
 
 
7. Riksarkivets fördelning av bidrag till enskilda arkiv 2015 
Björn Jordell och Katalin Gere redogjorde för hur Riksarkivet avsåg att fördela 
bidrag till enskild arkivverksamhet för verksamhetsåret 2015. Av förslaget 
framgick även hur mycket medel som skulle reserveras för Samarbetsrådets 
utgifter, bl.a. i form av konferenskostnader. Inga principiella invändningar 
framfördes. Riksarkivarien beslutade enligt framlagt förslag. 
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8.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp.  
 
 
10. Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde beslutades äga rum den 18 september 2015, kl. 13.00 – 
15.00. Lokal meddelas senare. 
 
 
13. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Katalin Gere   
 
 
Justeras av  
 
 
Torgny Larsson 
 
  
 
 


