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kontakta oss

Ni måste alltid kontakta oss innan leverans, oavsett om 
ni levererat tidigare, eller om det är första gången.

Kontakta oss om leveranser på mejladress: 

Önskas kontakt via telefonsamtal, kontakta oss först via 
mejl så ringer vi upp.

besöks- och postadress

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

(Leveranser)

Elektronvägen 2

141 49 Huddinge 

Pendeltågsstation: Flemingsberg

www.arbark.se
ARAB:s uppdrag 

är att samla in, bevara och till-

gängliggöra arbetarrörelsens och an-

dra sociala rörelsers historia. 

Samlingarna dokumenterar dels den svenska 

arbetarrörelsens historia på nationell samt 

regional nivå för Stockholm, dels dess 

kontakter och samröre inter-

nationellt.

För att vi idag och i framtiden ska 

kunna förstå hur en organisation 

och samhället i stort har utveck-

lats är det viktigt att arkiven 

vårdas och bevaras för historisk 

och annan forskning. För det är i 

arkiven som det historiska skeen-

det lever kvar och avspeglas och 

blir till en del av vårt kulturarv. 



gåva eller deposition?
Innan leverans är det bra att tänka över vilken typ av 
leverans det rör sig om, en gåva eller en deposition. En 
deposition innebär att ni formellt behåller äganderätten 
till materialet.

Tilläggsleveranser berör alla de organisationer eller 
privatpersoner som sedan tidigare har levererat material 
till oss.

Se vårt standardiserade gåvobrev, eller teckna ett avtal 
om du/ni inte har gjort det sedan tidigare.

när?
I vårt uppdrag ingår att tillhandahålla era publikationer 
för allmänhet och forskare och för att kunna göra detta 
behöver vi få hit materialet, vilket tyvärr inte sker auto-
matiskt. Bara på detta sätt kan vi upprätthålla en god 
servicenivå på vårt område: att bevara och tillgängliggö-
ra er historia.

Publikationer tar vi gärna emot så fort som möjligt. Är 
de i pappersform skicka dem gärma i tre exemplar. Vårt 
förslag är att ni skickar det redan från tryckeriet eller i 
samband med publicering på er webbsida.

Övrigt arkivmaterial kan lämnas med större eftersläp-
ning, till exempel när handlingarna inte längre behövs i 
er dagliga verksamhet.

Hur?
I enlighet med avtal mellan er och oss levererar ni större 
leveranser av fysiskt material till vår postadress. 

Digitalt material levereras i enlighet med avtal och bero-
ende på leveransens storlek via: 
• E-post
• Direktleverans av fysisk server eller disk
• Vår egen leveransplats för digitala leveranser

avtal
ARAB:s målsättning är att bevara en autentisk,bred och 
relevant dokumentation av arbetarrörelsens och närlig-
gande sociala rörelsers historia och utveckling.

För oss är det viktigt att båda parter är trygga med att 
materialet hanteras på ett säkert sätt, och att materialet 
kan tillgängliggöras för allmänheten och forskningen, så 
långt det är möjligt.

På vår webbsida återfinner ni våra avtalsmallar samt ett 
standardiserat gåvobrev. 

gdpr
Den nya GDPR-lagstiftningen påverkar arkivföringen hos 
alla arkivbildare. 

Vi understryker vikten av en tidig kontakt med oss, då vi 
kan ta ansvar för material som annars riskerar att gallras 
och förloras för eftervärlden. Avvakta därför gallring av 
känsligt material innan ni har varit i kontakt med oss. 

avgifter 
ARAB har sedan 2017 infört avgifter för leveranser av 
material. Avgifternas storlek beror bland annat på hu-
ruvida organisationen är nu existerande eller medlem i 
Stödföreningen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
Vi tar inte ut en avgift för gåvor av böcker. 

Se mer information på vår webbplats under informa-
tionsfliken ”Lämna material”, alternativt kontakta oss via 
mejl. 

Vi står alltid till förfogande vid eventuella frågetecken 
kring material som ni har. 

Kontakta oss så för vi en diskussion med er om både 
materialet och framtida leveranser. 

Vad?
Vi tar emot både analogt och digitalt material. 
Även publikationer från webbplatser. 

Publikationer till biblioteket (organisationstryck - 
(allt tryck från arkivbildare)):

kongresshandlingar årsberättelser
stadgar   broschyrer
kollektivavtal  studiematerial 
utredningar  pamfletter, flyers 

Arkivhandlingar från organisationer och privat-
personer, till exempel:

• protokoll   
• korrespondens
• dagböcker  
• liggare och register 
• anteckningar  
• räkenskaper  
• fotografier  
• ljud och film  
• affischer, flyers och kampanjmaterial  
• fanor
• allt publicerat material

Digitalt arkivmaterial levereras efter avtal 
och tidigast 2023 på grund av pågående 
upphandling av e-arkivlösning. 


