
Utleverans av arkivmaterial från KF till arkiv i Sverige 
– lista på mottagande orter och arkiv 
 
Bakgrund 
KFs ledning beslutade 2009 att deras arkiv skulle påbörja arbetet med att utleverera 
arkivmaterial med syftet att modernisera funktionen arkiv och bibliotek.  
En lika viktig som relevant aspekt bakom beslutet var att KF med sina utleveranser 
kunde tillmötesgå ett mångårigt och tydligt önskemål från lokala arkiv och 
folkrörelsearkiv, som ville få del av KFs föreningsmaterial. Ytterligare ett tredje mål har 
varit att spara utrymme och pengar. 
 
KFs arkiv och bibliotek som funnits sedan 1927 har samlat in stora mängder material 
från föreningar i hela Sverige. Bestånden har byggts upp genom en regel om 
pliktleverans i KFs stadgar. Denna säger att föreningar som upphör genom likvidation el. 
liknande ska lämna in material till KF centralt. Det inkomna materialet har registrerats 
och mikrofilmats sedan 1950-talet.  
 
På detta sätt har närmare 600 hyllmeter samlats in. Trots ansträngningar har vi sett att 
stora mängder material blivit kvar i sin hembyggd. Därför har det varit viktigt för oss att 
prioritera uppgiften att lämna tillbaka så mycket material som möjligt till hembygden. 
Tanken är att återbördat material ska finnas tillgängligt för lokalhistorisk forskning. Vi vet 
att den konsumentkooperativa rörelsens historia är viktig i hela landet, att den skapar 
engagemang och aktivitet.  
 
KF har av denna anledning beslutat: 
- att sluta spara ovan nämnda föreningsmaterial som fysiskt pappersmaterial. Allt 
material är mikrofilmat. 
 
- att mikrofilmat material förs ut i landet (=utlevereras) till den geografiska närhet det 
en gång kom ifrån. På detta sätt kan materialet nå sin målgrupp och vara till nytta och 
nöje i lokal forskning. 
 
- att vi samarbetar med lokala arkiv. Först och främst sk. folkrörelsearkiv, men även 
andra om så behövs. Om inget arkiv visar intresse ska en förfrågan skickas till närmast 
berörd förening.  
 
- att överlämnat material är en gåva från KF till det lokala arkivet. 
 
- att KF behåller föreningsmaterial som är yngre än tio år i en slags skyddskarantän. 
Alternativt att material av känslig eller konfidentiell natur tas bort innan det slussas 
vidare till annat arkiv. Det kan handla om affärsmässigt känsliga uppgifter men också 
uppgifter kring privatpersoner. Juridiskt bindande handlingar. Efter en tioårig karantän 
skänks materialet till lokalt arkiv som vi samarbetar med.  
 
- att material som inte blir hämtat eller hittar ny ägare tillsvidare sparas i KFs arkiv. 
 
- att lokala konsumentföreningar, kopplade till KF, själva utan inblandning från KF 
beslutar kring samarbeten med lokalt förankrade arkiv, så länge det inte kommer i 
konflikt med stadgan om pliktleverans till KFs arkiv. Denna uttrycks enligt nedan i KFs 
mönsterstadgar: 
 
 
 
 
 



Mottagarorter och arkiv 
 

1. Arkiv Gävleborg - Gävle 
2. Arkiv Sörmland - Strängnäs 
3. Arkiv Västmanland - Västerås 
4. ArkivCentrum Örebro - Örebro 
5. Blekinge Arkivet för Folkrörelse och Lokalhistoria -Ronneby 
6. Bohusläns Föreningsarkiv – Lysekil 
7. Dalarnas Folkröresearkiv – Borlänge 
8. Folkröresearkivet i Uppsala Län -Uppsala 
9. Folkröresearkivet i Västerbotten – Umeå 
10. Föreningsarkivet i Jämtlands län- Östersund 
11.  Föreningsarkivet i Värmlands Län - Karlstad 
12. Föreningsarkivet i Västmanlands län – Sundsvall och Härnösand 
13. Jönköpings Läns folkrörelsearkiv - Jönköping 
14. Kronobergs arkiv för folkrörelse & lokalhistoria - Växjö 
15. Landsarkivet i Visby 
16. Norrbottens föreningsarkiv - Luleå 
17. Skaraborgs föreningsarkiv - Lidköping 
18. Skånes Arkivförbund - Lund 
19. Älvsborgsarkivet - Vänersborg 
20. Östergötlands Arkivförbund - Norrköping 
21. Landsarkivet i Göteborg – Göteborg och Kungsbacka 
22. Arkivcentrum Värmland - Karlstad 
23. Norrtälje kommun 
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