INFÖR BESÖKET
Att använda våra samlingar är gratis och det mesta materialet är fritt tillgängligt att forska i. Här följer
allmän information för dig som besöker oss i vår forskarexpedition.
I vår forskarexpedition har du tillgång till alla våra sökhjälpmedel och specialregister. Du kan dock redan innan
ditt besök göra en del efterforskning i biblioteks- och arkivkatalogen på vår webbplats. Därifrån kan du också
beställa fram material så det finns framtaget i forskarexpeditionen när du kommer.
På plats i forskarexpeditionen finns alltid utbildad personal som kan hjälpa dig att komma igång och vidare
med din forskning. Vi har dock inte möjlighet att göra ingående efterforskningar åt dig, utan ger hjälp till
självhjälp.

Vi är både arkiv och bibliotek
Det betyder att du som forskar har tillgång till både tryckt och otryckt material under samma tak.
Biblioteket är ett specialbibliotek med historisk och samhällsvetenskaplig fokus och innehåller litteratur om
eller utgiven av svensk, utländsk och internationell arbetarrörelse – speglande den fackliga och politiska
arbetarrörelsens historia, teori och organisationer. Många är unika verk för oss i Sverige, Europa eller världen.
Arkivet består i dagsläget består av cirka 4500 ordnade och förtecknade arkiv. Arkiven är fackliga och politiska
organisationer, främst riksorganisationer och organisationer från Stockholmsområdet. De innehåller såväl
traditionellt material som protokoll och räkenskaper, men även föremål, affischer och fotografier. Vi har
också en av de största samlingarna av fanor i världen.
I ett fåtal fall förekommer begränsningar av rätten att få ta del av arkivmaterial, främst beroende på
arkivlämnarens önskemål. Det kan krävas att du som forskare söker tillstånd från organisationen eller de
efterlevande för att få ta del av materialet. Personalen kan ge dig mer information om tillstånd, var och hur
det ska inhämtas.
För arkiv och bibliotek gäller olika låneregler och olika sökförutsättningar. Vår personal informerar dig om
vilka vid ett besök.

Planera ditt besök
Planera ditt besök för att få ut det mesta av det, och kom ihåg att genomgång av såväl register som
källmaterial kan vara tidskrävande - och ofta bara kan göras på plats i hos oss. Läs på, ta reda på vad som
redan skrivits i ämnet samt formulera frågor som du kan ställa till källmaterialet och till oss. Ofta är du hjälpt
av att begränsa ämnet mer än du tänkt från början för att kunna hitta relevant material.
Alla våra samlingar finns i stängda magasin vilket gör att du inte själv kan gå och hämta material, du måste
beställa fram det. Undantag är referensbiblioteket, nya böcker, årets tidskrifter och mikrofilmer. De står
framme, direkt tillgängliga.
Framtagning av material från magasin görs bestämda tider, vänligen se på vår webbplats för detta. E-posta
oss gärna med eventuella frågor inför ditt besök. Vi finns här för att hjälpa dig.
Maila till: forskarexpedition@arbark.se

Viktigt att tänka på
Det hör till god sed när man forskar att ange referenser till det material man använt sig av, inte minst för att
möjliggöra en källkritisk granskning. Du själv och andra ska kunna återfinna den information du hänvisar till.
Notera därför referenser fortlöpande. Det är mycket tidskrävande – ibland omöjligt – att göra i efterhand.

Resultat av din forskning
Resulterade dina studier och din forskning i en uppsats, avhandling eller annan publikation? I så fall vill vi
gärna ha ett exemplar av detta till våra samlingar. Dina ansträngningar kan komma andra till nytta.
Lämna ett exemplar till personalen i forskarexpeditionen eller skicka det till oss, via post eller mail, till
forskarexpedition@arbark.se
Tack på förhand!

