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Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Verksamhetsplan 2023 

Verksamhetsplanen ger en övergripande beskrivning av institutionens verksamhet men pekar även 

samtidigt ut prioriterade arbetsområden som föreslås prioriteras under verksamhetsåret 2023. 

Många delar av institutionens verksamhet är mer rutinbaserade, men återkommande analyser av 

verksamhet och arbetsformer behöver göras med jämna mellanrum. Årets verksamhet kommer att 

koncentreras till att stärka och förnya rutiner för verksamhetens processer. Inte minst med åtanke till 

kommande arbete med implementering av ett e-arkiv, vilket även kommer att påverka 

vardagsarbetet på institutionen. Denna övergripande verksamhetsplan kompletteras med aktivitets- 

och arbetsplaner för respektive verksamhetsområde.   

Institutionens medarbetare och deras kompetens är en grundförutsättning för att vi ska nå våra 

målsättningar. Kompetensutveckling är en viktig nyckel för att möta nya utmaningar, inte minst vad 

gäller nya IT-system och e-arkivering. En bemannings- och kompetensplanering kommer arbetas 

fram under året i syfte att stärka handlingsberedskapen inför kommande personalavgångar och 

förändrade kompetensbehov. 

En av ARABs mer omfattande utmaningar är att ta fram metoder och verktyg för att kunna ta emot 

digitala arkiv och digitalt fött material. Målsättningen är att påbörja processen med införande av e-

arkiv under 2023, givet att de långsiktiga ekonomiska rutsättningarna för detta kan tillförsäkras.  

Förstudie och förberedelsearbete inför införande av e-arkiv har pågått under året och slutrapport 

med förslag till genomförandeplan och teknisk plattformslösning presenteras vid årsskiftet. 

ARABs arkivavgifter ska ses över och en finansieringsmodell ska arbetas fram inför implementeringen 

av e-arkivsystem. Dialog om lagringsavgifter och eventuella kostnadsfördelningar ska föras med våra 

arkivbildare. 

En fortsatt översyn och nödvändiga revideringar av institutionens styr- och strategidokument ska 

genomföras under året. Likaså ska ett flerårigt forskningsprogram arbetas fram i syfte att 

upprätthålla en god vetenskaplig standard och underlätta ansökningsprocessen till anslagsgivare. 

Institutionens ekonomi har stabiliserats och förbättrats under de senaste två åren men är alltjämt en 

fråga som står högt på agendan. Vi behöver långsiktigt säkerställa att ARAB har en sund och stabil 

ekonomi med hänsyn till kommande tekniska investeringar, exempelvis e-arkivlösning samt ett nytt 

bibliotekssystem under 2024.  

ARAB ska vara en naturlig samarbetspart till såväl gamla som nya arkivbildare när det gäller 

arkivbildningsfrågor och dokumentförvaltning samt informationssäkerhetsfrågor. Institutionens 

samlade kompetens inom arkivområdet ska ses som en tillgång för arkivbildarna. ARABs uppgift är 

främst att vägleda och ge rekommendationer om arkivvård och bevarandefrågor i samförstånd med 

akivbildarna. ARAB ska vidare stärka arkivbildarnas eget arbete med arkiveringsfrågor i form av 

uppsökande verksamhet och möta arkivbildarna i deras egen verksamhet (som individuella möten 

med arkivbildare). Årliga och återkommande arkivbildarträffar ska genomföras. ARABs stödförening 

är även viktig ingång till arkivbildarna för att bidra med information om arkivfrågor och vikten av 

bevarande av kulturhistoriska arv.  
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Biblioteksverksamheten   
En systematisk genomgång (inventering) av organisationstrycket ska göras så att nytt material som 

inkommer ska katalogiseras in och göras sökbart i bibliotekssystemet. Vidare ska luckor av äldre 
tryckt material efterfrågas från våra arkivbildare samt inhämta "nytt" tryckt material från perioden 

2019–2023.  

Betydande samlingar har inte fått nya placeringar i och med ARABs flytt till Flemingsberg. Ett 
omfattande arbete består i att återfinna material och placera det på rätt ställe i samlingen. Detta 
underlättar framtagning och återställning samt migrering till nytt bibliotekskatalogsystem. En stor del 
av periodikan saknar delposter, vilket innebär att de varken syns eller kan beställas av låntagare, 
Därför ska delposter tillföras all periodika så att de syns och är beställningsbara i katalogen. Detta 
underlättar framtagning och återställning samt migrering till nytt katalogsystem.  

 
Donationer av böcker från bland annat GS-facket, Metall och S.P. Mathis omfattar cirka 50 kartonger 
(november 2022) - till större delen monografier, dvs böcker, men även broschyrer och 
organisationstryck. Dessa ska prioriteras då de är skrymmande och tar upp plats på torget i magasin 
samt på entresolplan. Beståndsregistrering av det bestånd vi önskar behålla och gallring av övrigt 
material ska göras.  
 

Ordna och förteckna 
Efter några år med en stark tematisk prioritering av bland annat kvinnoarkiv, fackliga arkiv samt 

arkivmaterial som går lätt att förteckna kommer vi under år 2023 sträva efter ökad variation. Styrkan 

i vårt arkivbestånd består i hög grad av dess bredd, från kända personligheter inom arbetarrörelsen 

till lokala ungdomsklubbar, mindre kampanjgrupper, fackförbundens material osv. Under år 2023 

kommer vi slutföra förtecknandet av de leveranser vi fått in till Tage Erlanders personarkiv och 

parallellt med förtecknande av mindre kända arkivbildares material även fortsätta det stora 

pågående arbetet med IF Metall och dess föregångares arkiv. 

Magasinsarbete 
Under året ska vi påbörja en storskalig inventering av magasinet. Inflödet av nya leveranser kommer 

förmodligen avta något efter ett år med väldigt stor tillväxt, vilket bör ge mer tid för långsiktigt 

arbete för bästa tänkbara bevarandemiljö och ordning i magasinet. Ambitionen är att under året 

arrangera två särskilda magasinsdagar där personalen arbetar tillsammans i magasinet med ”ordning 

och reda”. 

Stöd och rådgivning 
Digitaliseringen av verksamhet hos våra arkivbildare har också lett till en ökat efterfråga av 

konsultativt stöd och rådgivning, vid framtagande av informationshanteringsplaner och 

långtidsarkivering. Under kommande år ska ARAB successivt bygga upp en beredskap för att kunna 

möta arkivbilarnas önskemål och behov. Försök med detta har genomförts under 2022 och kommer 

att fortsätta i begränsad omfattning i den mån bemanningsresurser kan tillgodoses. God ordning i 

organisationernas arkiv innebär också att arbetet för ARAB underlättas i samband med leveranser 

från arkivbildarna. Dessa arkivtjänster räknas som externa och utöver de ordinarie tjänster vi utför 

arkivbildarnas räkning på ARAB. Det medför att dessa extra arkivtjänster blir mervärdeskattbelagda.  

Digifacket 
Digi-facket är en databas med insamlande webbplatser samt Twitter- och Facebookflöden från 

fackliga organisationer. Projektet har utvecklats i samarbete med Uppsala universitet och har tidigare 

finanseriats av Riksbankens Jubileumsfond. Det insamlade materialet kommer från de 14 LO-
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förbunden samt SAC. Arbete med att tillgängliggöra materialet för forskning i vår forskarexpedition 

kommer att ske under 2023. 

Labour´s Memory 
I det pågående och av Riksbankens Jubileumsfonds finansierade projektet Labour’s Memory 

digitaliseras verksamhetsberättelser och årsredovisningar från lokala, regionala, nationella och 

internationella fackliga organisationer från 1880-talet fram till idag fortsätter fram till 2024. Det 

digitaliserade materialet kommer att skapa en unik ingång i de fackliga arkiven och därmed öka deras 

tillgänglighet. Projektet är ett samarbete med Folkrörelsearkivet Uppsala Län, Archiv der sozialen 

Demokratie (Bonn, Tyskland) och International Institute of Social History (Amsterdam, 

Nederländerna. På grund av försenad leverans av skanningsutrustning inleddes skanningsarbetet 

under 2022. Det digitaliserade materialet kommer att göras sökbart genom indexering och 

datorlingvistiska sökmetoder. Samarbetande organisationer ansvarar gemensamt för att databasen 

utvecklas, bevaras och tillgängliggörs för forskare.  

Kommunikation  
ARABs nätverk ska struktureras om så att det bättre avspeglar institutionens arbetssätt gällande 

levande arbetsdokument. Målet är att åstadkomma en förbättrad nätverksstruktur som underlättar 

för överföring av befintligt digitalt och digitaliserat material till kommande e-arkivslösning.  

ARABs webbsida ska ses över under året och en del utseendehöjande funktioner som i nuläget inte 

finns ska tillföras.  

Vidare ska en kort filmsekvens använda i sociala medier, på webbsidan samt en längre på Youtube 

för presentation av fanor, och dels som presentation av själva institutionen. Den fulla filmen sparar vi 

för internt bruk/arkivering då filmerna ej ska vara fullödiga utan snarare ge en hint om vad vi har och 

vilka vi är  

En särskild kommunikationsplan för 2023 med antal artiklar, inlägg i sociala medier - temavis ska 

arbetas fram för att öka ARABs synlighet på hemsida och sociala medier. Samarbetet med 

Stockholmskällan fortsätter under kommande år, bland annat med producera artiklar om 

arbetarrörelsens organisationer, företrädesvis med material från Stockholm och Stockholms län.  

Allt sedan 2019 har ARAB arbetat tillsammans med Konstfrämjandet i Stockholm i form av 

konstnärsresidens. Med utgångspunkt från samlingarna har konstnärerna skapat verk med 

inspiration från arkivet och biblioteket. Samarbetsavtalet har förlängts fram till våren 2023 för att 

därefter utvärderas inför eventuell förlängning under förutsättning att verksamheten kan vila på 

extern finansiering.  

Forskarexpedition  
ARAB ska genom forskarexpeditionen ge service av god kvalitét. Efter insamling, ordnande och 

förtecknande är tillgängliggörande en central uppgift för ARAB. ARAB ska ta till vara de möjligheter 

som skapas av digitaliseringen och öka tillgängligheten och tillgången till ARABs digitaliserade 

(digitiserade) material. Tydliga rutiner för hur detta ska ske behöver arbetas fram sett mot bakgrund 

av bland annat GDPR och övriga integritetsaspekter som verksamheten behöver ta hänsyn till. I ett 

första skede ska det digitala materialet bara vara tillgängligt i forskarsalen.  

Den digitala bildtjänsten FotoWeb ska tas i drift för användning inom ARAB där ett representativt 

urval av digitaliserade foton och affischer ska kunna presenteras för besökare och forskare 

Därigenom underlättas och förbättras sökbarheten och tillgängligheten på ett påtagligt sätt.   
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Forskningsfrämjande verksamhet 
Målet med den forskningsfrämjande verksamheten är att och sprida kunskap om arbetarhistoria 

(arbetarrörelsens och försörjningens historia) bland akademiska forskare, organisationer och deras 

medlemmar samt en intresserad allmänhet. Arbetarhistoria ska lyftas fram som ett attraktivt och 

angeläget forskningsområde där ARAB erbjuder en attraktiv och dynamisk forskningsmiljö. ARAB ska 

aktivt söka samverkan med samhället och de akademiska institutionerna i Sverige och internationellt. 

ARAB ska fortsätta att förnya och utveckla samarbetet kring seminarier och konferenser med 

högskolor och universitet, ABF och AKS samt våra organisationer 

ARAB har under 2022 fått ansöka om att kunna vara anlagsförvaltare för statligt finansierade 

forskningsprojekt/anslag. I skrivandets stund har ARAB blivit godkänd som anslagsförvaltare och 

bedömds som en forskningsmiljö som möjliggör världsledande forskning inom området.  

Förutsättning för detta är produktion av peer reviewed publikationer, open access, akademisk frihet 

och förvaltning av tidigare forskningsprojekt. En ansökan om att bli godkänd medelsförvaltare har 

även lämnats in till FORTE och svar förväntas före årets utgång. I bedömningen ansökan indikeras 

betydelsen av att ha en forskningsmiljö som förmår att leverera viktiga bidrag till den akademiska 

forskningen. Att kunna producerar högkvalitativa publikationer som håller internationella 

akademiska mått krävs det tid och resurser som omfattar externfinansierad forskning. Det är också 

betydelsefullt att fortsättningsvis förvalta externfinansierade projekt, som drivs av både anställda 

inom den forskningsfrämjande verksamheten och av externa forskare som väljer att förlägga sina 

projekt till ARAB.  

ARABs del av forskningsprojektet Civilsamhället (Indien och Etiopien) kommer att avslutas under 

2023. 

En förnyad och fördjupad forskningsplan ska arbetas fram under året och kommuniceras och 

tillgängliggöras för externa intressenter. 

Under 2023 ska nya ansökningar om forskningsprojekt utarbetas och skickas in till lämpliga 

forskningsfinansiärer. 

Publikationer 

Arbetarhistoria 
Arbetarhistoria ska ges ut med två dubbelnummer under 2023 nummer  

En ökad satsning på marknadsföring av Arbetarhistoria ska ske, särskilt med tonvikt på studenter och 

LO förbundens medlemmar.  

Övriga publikationer 
ARABs forskningsledare ska arbeta med ett antal artiklar som påbörjades under 2022: Revidering av 

en gemensam artikel om arbetarhistoria i Norden med nordiska kollegor för Scandinavian Journal of 

Ecoomic History (? 

En gemensam artikel ska skrivas och publiceras med Ragnheidður Kristjánsdottir (University of 

Iceland) om likalönskampens globala historia  

En tredje artikel ska skrivas inom ramen för Projektet Civilsamhället i Indien och Etiopien som 

kommer att handla om utvecklingen av minimilöner i Indien och betydelsen av arbetarnas 

representation vid ILO   
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Forskningsledaren kommer stödja arbetet med publikationen av bidragen från konferensen om 

sexuella trakasserier som ARAB arrangerade i samarbete med Arbetets Museum och FORTE i mars 

2020. 

Seminarieserier i samarbete, tematiska seminarier  
Sättet att organisera seminarier ses över under 2023. Framför allt handlar det om att testa olika 

seminarieformer, som också inkluderar hybridformat. Samarbetet med NLHN kommer att fortsätta 

som tidigare i form av online seminarier. Även seminarierna med AKS och ABF Stockholm kommer att 

fortsätta men formen för seminarierna ska utvärderas och utvecklas. 

Arbetarlitteraturens dag ska arrangeras i samarbete med de litterära sällskapen och AKS under våren 

2023.  

En internationell workshop inom ramen för projektet om Civilsamhället i Indien och Etiopien ska 

planeras under våren och kan tidigast äga rum under senare halvan av 2023. Beroende på storleken 

kommer det att krävas externa anslag för genomförande.  

Planeringen för en större forskningsansökan om urfolkens och arktisk arbetarhistoria kommer att 

påbörjas med en internationell workshop. Det kommer att krävas extern finansiering för en sådan 

workshop. Ansökan ska skrivas under våren så att workshopen kan äga rum under andra halvan av 

2023. 

Första delen av samarbete som bestod av hemindustrikonferensen är avklarat. Andra delen kommer 

att bestå av två workshops en i Stockholm och en i Delhi. Första workshopen ska äga rum under 

oktober 2020 i New Delhi.  

Labour’s Memory 
Under året ska ARAB arrangera ett projektmöte med alla projektdeltagare inom ramen för arbetet 

med Labours Memory. Mötet kommer att hållas i Amsterdam tidigast i april 2023. Utöver detta ska 

också möten med den internationella referensgruppen ordnas, dessa kommer att hållas digitalt 

under året. 

Planering ELHN- konferens 
ARAB kommer tillsammans med Uppsala universitet vara arrangör för European Labour History 

Networks konferens 2024 som kommer att äga rum i Uppsala 

Utdelning av 2022 års pris, sker under våren 2023, Silke arrangerar, kommunikatören hjälper till med 

pressmeddelande och info, kostnader pristagarens resa, boende, blommor samt övriga 

möteskostnader tillkommer 

2023 Bosdotterpris  
Kjersti Bosdotter-priset för bästa artikel i Arbetarhistoria instiftades av ARABs styrelse 2010 i för att i 

samband med hennes pensionering tack henne för ett mångårigt engagemang vid institutionen. 

Prissumman är på 5 000 kr.  

ARABs forskningsråd 
Rådsmedlemmarnas mandat har under 2021 förlängts till och med den 31 december 2024. Även 

ordförandes mandat föreslås förlängas till 31 december 2024. Forskningsrådet träffas två till tre 

gånger per år.  

Rudolf Meidnerpriset för forskning inom fackföreningens historia delas ut av forskningsrådet. 

Prissumman uppgår till 25 000 kronor och 2023 års pristagare utses under hösten 2023.  
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Ansökningar om externa anslag 
Ansökningar om externa anslag ska göras för bland annat dessa konferenser och forskningsområden:  
Ansökan om forskningsprojekt ILO konvention om urfolken och Norden  
Ansökan om bemanningsföretagens historia (Jonas) 
Ansökan om nordiskt biografiskt lexikon över arbetarrörelseledare  
Ansökan om workshop omkring minimilöner  
Ansökan för genomförande av workshop om urfolk och arktisk arbetarhistoria  

Representation  
Representanter från ARAB finns representerade i Global Labour History Network (GLHN) samt Nordic 

Labour History Network (NLHN) styrelser samt i redaktionsråd i internationella tidskrifter. ARAB är 

likaså representerade vid bland annat Arbetets museums forskningsråd samt Samtidshistoriska 

institutionen vid Södertörns högskola.  
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