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Abstract 
The aim of the thesis is to examine how archivists work as consultants and how they perceive their 
professional role.  The research emanates from the notion of resources and how these relate to as-
pects like environment and roles. The resources that the consultant can use in their work are depend-
ent on which environment they are located in. The resources and the environment in turn effect the 
archivist’s role and the exertion of their profession.  

The study focuses on three Swedish archivists that are employed at the city archive of Stock-
holm and work as consultants to businesses of the city. The empirical study is based first on obser-
vations and then interviews.  

Grounded theory is used as a method, initially in the purpose of finding a theory that originates 
from the viewpoint of the informants. The results from this analysis highlight the way the consultants 
use resources in their everyday work. Theories concerning roles and environment are used to show 
how the insufficiency or availability of resources effect the roles and work of the consultants, as 
described here above.  

The result of the analysis show that the consultant’s role changes depending on which environ-
ment they are located in and whether or not they have access to certain resources. For example, time 
can both be an asset and a limitation. When the consultants work in an environment for a short period 
of time, their role are seen as an expert and they also advance in the hierarchy of the customer’s 
company. Simultaneously, the shortage of time can also pressure the consultant to make a less suf-
ficient job. This in turn effects the role that the consultants have within their own establishment, in 
this case the city archive. Because of the shortage of time the consultants are, occasionally, instead 
seen as “sloppy” or not even considered to be real archivists.   

The study also shows that the role as a consultant might enable the archivist to better market 
their knowledge and become a more significant part of companies’ and businesses’ everyday work, 
and furthermore that additional research is needed.  
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Inledning  

Vad som ska innefattas i arkivariernas arbetsbeskrivning samt hur deras yrkesroll 

ska definieras är något som diskuterats till och från under en lång tid i arkivveten-

skapliga sammanhang. Denna diskussion har framförallt intensifierats i samband 

med att digitala dokument blivit en vardag för alla i samhället. Vad som går att se 

hittills är att det helt enkelt inte finns något entydigt svar.  

Vissa forskare inom arkivvetenskap, till exempel David Bearman, argumente-

rar för ett nytt paradigm för arkivarierna. De metoder som tills nu använts och den 

roll som arkivarien har iklätt sig räcker helt enkelt inte längre till. Hur handlingar 

ska värderas hamnade mer i fokus än andra tidigare arkivfunktioner framförallt ef-

tersom arkivarier i det nya paradigmet inte behöver inneha något fysiskt ägarskap 

över handlingarna.1 Ann Pederson anser till och med att arkivariens roll kommer att 

bli förlegad och inaktuell om de riktlinjer, som bland annat Bearman lyfter, inte 

efterföljs.2  

Linda J. Henry som starkt opponerar sig mot denna utveckling anser att detta 

synsätt helt enkelt skulle resultera i att arkivarien inte skulle ha någon roll kvar.3 

Henry lyfter bland annat arkivariens och arkivens historiska och kulturella roll samt 

definierar arkivariens roll på följande sätt:  

 

Traditionally defined, archivists appraise, arrange, describe, preserve, and provide reference 

and outreach for archival records.4  

 

Detta kan uppfattas som en ganska självklar definition och en som många arkivarier 

kan känna igen sig i. Samtidigt skulle förändringen som beskrivits ovanför, bland 

annat i samband med att arkivarier inte skulle ha fysiskt ägarskap över handling-

arna, också resultera i att kontrollen över arkivet inte längre ligger i arkivariens 

händer. I sin sammanställning anser Henry till exempel att arkivarien i det nya pa-

radigmet inte skulle ägna sig åt ”preserve, describe, or provide access” eftersom de 

inte har ett ägarskap eller kontroll över arkivet. De utgångspunkter som beskrivs av 

Henry skulle därmed inte heller vara genomförbara.5  

Det nya paradigmet ser i stället, anser Henry, arkivarierna som bland annat 

granskare (auditors), reglerare (regulators) och interna konsulter. Detta skulle också 

                                                 
1Bearman (1994), kapitel 10, Passim. 
2 Pedersen (1994), s. 433. 
3 Henry (1998), s.322. 
4 Henry (1998), s.313. 
5 Henry (1998), s.313. 
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resultera i att arkivariens roll blir förändrad och likaså, enligt Henrys åsikt, försva-

gad. Arkivarier skulle i detta sammanhang ”endast” och i ”bästa fall” ta sig rollen 

som konsulter och undervisare inom arkivfrågor.6   

De sidor som beskrivs ovan kan därmed ses som två motpoler till varandra utan 

mycket gemensamt. Denna studie fokuserar på en grupp av arkivarier som kan sä-

gas röra sig mellan dessa två synsätt, nämligen arkivkonsulter. Dessa är de som 

Henry ser som ett resultat av det nya paradigmet men samtidigt arbetar arkivkon-

sulterna vid Stockholms stadsarkiv, som är i fokus för denna undersökning, till stor 

del utefter de punkter som tidigare lyfts som karaktärsdrag för den traditionella ar-

kivrollen.  

Vad en arkivkonsult gör kan säkert variera beroende på vilken verksamhet som 

de utgår ifrån. Gemensamt för alla kan dock sägas vara att de blir inhyrda till olika 

verksamheter för att ge stöd inom arkivrelaterade frågor eller genomföra uppdrag 

inom arkivverksamhet/informationsförsörjning. Vad som är specifikt för arkivkon-

sulterna inom Stockholms stadsarkiv kommer att beskrivas i samband med presen-

tationen av myndigheten samt mina informanter men förutom att de arbetar inom 

varierade verksamheter kan nämnas att dessa uppdrag antingen är tidsbegränsade 

eller abonnemang där arkivkonsulten återkommer till verksamheten under en längre 

tid.  

Här nedan kommer jag mer ingående att beskriva syftet med denna undersök-

ning samt vilka frågor som legat till grund för studiens genomförande. Jag kommer 

även att ge en kort beskrivning av uppsatsen disposition.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att studera hur arkivarier arbetar som konsulter samt 

hur de uppfattar sin egen yrkesroll.  

Studien kommer att utgå från begreppet resurser och hur dessa förhåller sig till 

aspekter som miljö och roller.7 Relationen mellan dessa och sammankopplingen till 

syftet är att de resurser som arkivkonsulten kan tillgå i sitt arbete är beroende av 

vilken miljö de rör sig i. Resurserna och miljön påverkar i sin tur arkivkonsulternas 

yrkesutövning och roll.  

Eftersom det, vad jag själv vet, inte finns någon tidigare forskning som fokuse-

rar på arkivariens roll som konsult fyller också denna studie en kunskapslucka inom 

arkivvetenskapen.  

För att besvara undersökningens syfte kommer jag att utgå från följande fråge-

ställningar:  

 Vilka egenskaper är viktiga för en arkivkonsult?  

                                                 
6 Henry (1998), s.313. 
7 Begreppet resurser kommer att beskrivas mer ingående i kapitlet Metodologiska och teoretiska utgångspunk-

ter.  
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 Vad har arkivkonsulten för roll i förhållande till kunden?  

 Vad har arkivkonsulten för roll i förhållande till Stockholms stadsarkiv?  

 Hur arbetar arkivkonsulten med kunskapsutveckling/förmedling? 

Studiens disposition  

Denna studie kommer att inledas med ett forskningsläge som har sin grund i dis-

kussioner och studier som förts angående arkivariens roll. Som omnämnts tidigare 

finns det inte någon forskning som direkt berör arkivariens roll som konsult utan 

istället kommer en allmän bild av arkivarien att ges.  

I och med att undersökningen utgår från en grundad teori där teorin framkom-

mer ur det material som samlats in kommer också upplägget att se lite annorlunda 

ut. De teoretiska utgångspunkterna som används kommer att beskrivas efter metod-

kapitlet istället för innan. Detta grundar sig i att läsaren innan ska få en förståelse 

för vad grundad teori är samt hur den har använts i samband med bearbetningen av 

mitt material, vilket också kommer att beskrivas i metodkapitlet. Förutom detta 

kommer jag även att redogöra för hur materialet samlats in samt vilka mina infor-

manter är.  

I undersökningsdelen kommer det insamlade materialet att beskrivas och pre-

senteras utefter den bearbetning som skett med den grundade teorin. Detta kommer 

sedan i slutdiskussionen att sammanföras och diskuteras i relation till de teoretiska 

utgångspunkterna samt det som framkommit i forskningsläget. Hela studien avslu-

tas sedan med en sammanfattning.  
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Forskningsläge  

Jag kommer under denna rubrik att beskriva diskussioner som förts kring arkivari-

ens roll. Eftersom det inte finns några vetenskapliga verk som specifikt berör arki-

variens roll som konsult kommer följande att ge en generell bild av vilka diskuss-

ioner som har förts kring arkivariens yrkesroll.  

De flesta diskussioner har sin grund i de förändringar som inträffat i samband 

med övergången till digitala handlingar men jag kommer även redogöra för arkiva-

riens roll med förankring i en historisk kontext. Den historiska bakgrunden är fram-

förallt till för att visa på uppkomsten av ideal och tankar rörande arkivariens yrkes-

roll samt hur dessa än idag färgar diskussionerna kring vad det innebär att vara 

arkivarie. Artiklarna som jag använt som grund har både ett nationellt och internat-

ionellt (västerländskt) perspektiv.  

En av de arkivarier som skrivit flera artiklar rörande arkivvetenskapens fram-

växt och professionella utveckling är Terry Cook. I det som han kallar paradigm 

delar Cook in arkivutvecklingen i olika stadier som alla har medfört nya ideal, 

tanke- och arbetssätt för arkivarien.  Två personer som varit tongivande i arkivari-

ens och arkivens utveckling är Sir Hilary Jenkinson och T. R. Schellenberg vars 

utgångspunkter redogörs för bland andra Cook.  

Sir Hilary Jenkinson kom att under 1920-och 30-talet utveckla principer rö-

rande handlingarnas proveniens och ursprungliga ordning. Dessa principer hade till 

syfte att reflektera och upprätthålla den kontext som handlingarna skapats i, vilket 

i sin tur återspeglar en av Jenkinsons grundtankar beträffande arkivariernas roll som 

oberoende väktare.  Arkivarien skulle genom dessa principer påverka handlingarna 

så lite som möjligt, att till exempel värdera handlingarnas historiska värde skulle 

leda till subjektiva bedömningar. Handlingarna skulle istället genom arkivariens 

begränsade inblandning representera en ”sanning” och många av Jenkinsons tankar 

var centrerade kring deras funktion som orört bevismaterial.8 

När sedan mängden av handlingar ökade var det inte längre möjligt för arkiva-

rien att stå utanför en värderande uppgift. T. R. Schellenberg var en av de främsta 

förespråkarna för detta arbetssätt och ansåg nu att det var nödvändigt att aktivt välja 

ut vilka handlingar som skulle vara ämnade för långtidsbevaring. Arkivarien hade 

i detta sammanhang ofta en bakgrund i historisk utbildning, vilket även återspegla-

des i värderingen av handlingarna. Det var framförallt deras förväntade användning 

inom den akademiska forskningen som låg till grund för värderingen. Det är även i 

denna miljö arkivarien som en ”historisk arkivarie” eller medhjälpare till histori-

kerna växte fram. Arkivarien hade inte längre en neutral och objektiv roll utan var 

aktiv i skapandet av det gemensamma minnet.9  

                                                 
8 Cook (2012), s.100, 106. 
9 Cook (2012), s.107f. 
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En annan författare som diskuterar arkivariens koppling till det historiska om-

rådet är Ann E Pederson. Arkivariens koppling till historia ser Pederson både som 

positiv och negativ. Det historiska sammanhanget ger handlingarna en kontext samt 

kunskap kring hur denna kontext ska tolkas. Den kräver även en noggrann metodik, 

precision och dokumentering av den tolkning som sker utifrån materialet. Dessa är 

kompetenser som enligt Pederson är värdefulla inom flera olika sammanhang. Den 

historiska rollen har dock även gjort så att arkivarien har flyttats från verksamhet-

ernas nutida arbete till att istället få ta hand om ”gamla handlingar” som inte längre 

används i lika stor utsträckning inom verksamhetens dagliga arbete.10  

Detta framkommer likaså som ett ämne i flera artiklar, däribland av William 

Kaye Lamb, Provincial Archivist of British Columbia, som redan 1966 ansåg att 

det fanns en fara med att arkivarien uppfattas som distanserad från nutida frågor 

genom en sammankoppling med enbart historiska handlingar. Vid tidpunkten för 

artikeln lyftes det fram att även om arkivarien har blivit mer aktiv i sin roll är den 

allmänna bilden av arkivarien oförändrad, till exempel anser Kaye att yrkesgruppen 

ofta sammankopplas med antikvarien.11 

Adrian Cunningham, vid artikelns publicering direktör vid National Archives 

of Australia, anser att arkivarierna för närvarande är mindre bundna vid de tankar 

och strategier som producerats av till exempel Jenkinson och Schellenberg och mer 

öppna för olika infallsvinklar. Bland annat framhåller Cunningham att även om det 

troligtvis alltid kommer att existera motsättningar kring arkivariens objektiva och 

historiska roll behövs ett mer aktivt och inventerande förhållningssätt. Detta synsätt 

har på senare tid blivit något som allt oftare lyfts fram och har, enligt Cunningham, 

blivit en viktig ståndpunkt för arkivarier.12  

Tillbaka till den historiska kontexten beskriver Pederson att arkivarierna under 

1970-talet, trots olika försök, ofta hamnade allt längre bort från behandlingen av 

den nutida dokumenthanteringen. Fortsättningsvis under 1980-talet uppstod nya ut-

maningar för arkivarien. Teknologin kom att ses som lösningen på de flesta proble-

men men medförde även nya. Det existerade till exempel ingen standard för hur de 

digitala handlingarna skulle sparas. Problemen fortsatte under 1990-talet och det 

blev nu klart att arkivariernas traditionella metoder och strategier för att arbeta med 

moderna handlingar, analoga eller digitala, inte var tillräckliga. Många verksam-

heter och organisationer letade efter experthjälp i samband med övergången från 

det äldre, traditionella dokumenthanteringssystemet till ett nytt. Dessutom var den 

nya elektroniska dokumenthanteringen ett globalt fenomen, vilket ställde ytterli-

gare nya krav på arkivarien. Pederson menar att arkivarien hade den grundläggande 

kunskapen som behövdes i detta sammanhang men att den användes på fel sätt samt 

                                                 
10 Pederson (2005), s.58f.  
11 Lamb (1966), s.3f. 
12 Cunningham (2011), s.173, 185f. 
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att själva yrkesgruppen fortfarande var diffus vilket gjorde att många hade svårt att 

förstå vad de hade att erbjuda.13  

Övergången till digitala handlingar har enligt flera författare ställt större krav 

på att arkivarien intar en allt mer aktiv roll. Cook framhåller till exempel att arki-

varier måste vara med från början om det ens ska finnas en möjlighet att bevara 

handlingarna för framtida användning.14 Även Philip C Bantin framhåller denna för-

ändring samt sammankopplar den med utvecklingen av Records Continuum Model 

(RCM). Utifrån RCM behandlas hanteringen av handlingarna som en kontinuerlig 

process där arkivarien är närvarande redan vid skapandet av dokumentet. Detta bi-

drar därmed till att arkivarierna hamnar längre fram i processen och inte längre en-

bart kopplas till ”inaktiva” dokument.15  

Mari Runardotter, universitetslektor inom datavetenskap, forskar kring konse-

kvenser och effekter av IT. I en artikel för Arkiv, samhälle och forskning diskuterar 

Runardotter vad IT och digitaldokumenthantering har för inverkan på arkivariernas 

dagliga arbete och kommer fram till en lite annan verklighet än den som Bantin 

presenterar. Det framgår här att många arkivarier upplevde en osäkerhet kring hur 

deras arbetsuppgifter skulle utföras. Många arkivarier upplevde även att deras sta-

tus inom organisationen inte betraktades som hög. Detta reflekterades bland annat 

i och med att de sällan blev tillfrågade i samband med planeringen av IT lösningar. 

Uppfattningen från andra var istället att arkivarier var kopplade till analogt material. 

Runardotters informanter ansåg därför att arkivarierna borde bli bättre på att mark-

nadsföra sig själva och sprida kunskap om arkivering bland resten av verksamhet-

ens anställda, framför allt anställda inom IT.16  

Denna uppfattning delas av Magia Ghetu som också anser att arkivarierna ofta 

sammankopplas med inaktiva dokument och därmed inte ges lika stort utrymme 

eller framträdande roll inom verksamheten. Även här ses marknadsföringen av sig 

själv och sin kunskap som viktig. Konsultrollen ses i detta sammanhang som en 

möjlig lösning, där arkivarien kan vara till stöd vid till exempel informationsarki-

tekturen och samtidigt arbeta med att utveckla den allmänna bilden som existerar 

kring yrkesgruppen.17   

Inom samma område som Runardotter har även Maria Kallberg, som doktorerat 

inom arkivvetenskap, diskuterat hur arkiv och arkivariens roll definierats och på-

verkats av förändringarna som skett i samband med e-förvaltningen. Genom inter-

vjuer med arkivarier vid olika svenska kommuner samt genom litteraturstudier visar 

Kallberg hur yrkesrollen har förändrats, vilka utmaningar som arkivarierna står in-

för samt hur arkivarierna själva ser på sin roll.18  

                                                 
13 Pederson (2005), s.60f. 
14 Cook (2012), s.102; Cook (1997), s.44f. 
15 Bantin (1998), s.2. 
16 Runardotter (2007), s.25ff. 
17 Ghetu (2004), s. 62, 65. 
18 Kallberg (2011), s.98. 
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Kallberg visar i sin undersökning att arkivarierna inom kommunen arbetade 

med en rad olika arbetsuppgifter men att de alla ansåg att värdering av information 

över tid och i dess kontext var ett uttryck för arkivarieyrkets särprägel. Även kun-

skap kring regelverk samt att uppfylla kraven kring medborgarens rätt att ta del av 

allmänna handlingar ansågs som viktiga delar i arkivariens uppdrag.19 Undersök-

ningen visade även att många kommuner gör skillnad på analoga och digitala hand-

lingar vilket gjort att många arkivarier kopplas till pappershandlingar. Flera av in-

formanterna var även av uppfattningen att arkivarieyrket i framtiden kommer att 

delas in i två olika typer av roller, den traditionella arkivarien och IT-arkivarien. 

Även ökat samarbete med IT-avdelningen ansågs som viktigt för arkivarien.20  

Kallberg lyfte även fram arkivariens roll som auditor (granskare) som ett sätt 

att stärka sin position. Genom att utöva granskning kan arkivarien lyfta vikten av 

lagkrav vid dokumentföring och därmed även stärka arkivarien som en profession-

ell yrkesgrupp samt som experter inom sitt eget område.  Detta förutsätter likväl, 

som Kallberg påpekar, att arkivarierna själva är medvetna om denna expertroll samt 

att de blir bättre på att kommunicera den. Vad som framgår av undersökningen är 

dock att informanterna sällan använde sig av denna roll då de ansåg att de inte hade 

kunskapen eller resurserna att utföra den. Många var även den enda arkivarien inom 

sin verksamhet. Att inte ha inflytande inom sitt eget område, både när det gäller 

digitala och analoga handlingar, öppnar för andra yrkesgrupper att ta över. Kallberg 

lyfter till exempel IT- avdelningar som fått en allt större prioritering inom e-förvalt-

ningen och anser att även arkivarien behöver ta plats i detta sammanhang, vilket 

kan genomföras bland annat genom att utveckla rollen som granskare.21 

Den tidigare forskningen rörande arkivariens roll kan sammanfattas med att den 

framför allt är historisk orienterad samt fokuserar på arkivariens roll i samband med 

förändringsprocesser.  

Framför allt går det att utläsa att arkivariens roll är nära sammankopplad med 

arkivhandlingarna i sig. Utvecklingen har inte nödvändigtvis kommit från arkiv-

samfundets sida utan arkivarien har snarare fått anpassa sig till nya förändringar. 

Genom den historiska kontexten visas bland annat att arkivariens roll förändrats 

från objektiv och neutral till en aktiv medskapare av arkiven. Arkivarien har också 

blivit mer inblandad i aktiva dokument även om bilden av arkivarien som medhjäl-

pare till det historiska fältet till stor del lever kvar. 

Denna bild verkar vara tämligen svår att förändra, inte nödvändigtvis inom den 

egna yrkesgruppen utan hos allmänheten. Som framgår av till exempel Lamb och 

Cunningham sker det förändringar kring denna uppfattning men samtidigt existerar 

det en osäkerhet från arkivarierna själva angående vad yrkesrollen innebär. Något 

som bland annat Runardotter diskuterar.  

                                                 
19 Kallberg (2011), s.107. 
20 Kallberg (2011), s.110; Kallberg (2012), s. 37. 
21 Kallberg (2011), s.111f; Kallberg (2012), s.32. 
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I den tidigare forskningen finns det som omnämnts tidigare inget vetenskapligt 

arbete som undersökt arkivariens roll som konsult. Ghetu lyfter konsultrollen som 

ett sätt att marknadsföra sig själv men inget mer ingående.  

Kallbergs artiklar är de som kommer närmast det som jag själv ämnat att un-

dersöka men jag anser att det utifrån konsulternas varierande arbetsuppgifter och 

arbetsmaterial finns utrymme för jämförelser som kommer att resultera i en fördju-

pad förståelse för arkivariens mångsidiga roll.  
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Metodologiska och teoretiska utgångspunkter  

I min studie har jag använt mig av tre olika metoder, två insamlingsmetoder och en 

analysmetod. Genom observationer och intervjuer har jag samlat in källmaterial och 

genom grundad teori har jag sedan bearbetat materialet.  

Insamlingen av material har skett i två olika omgångar, först genom observat-

ioner och därefter genom intervjuer som grundats på de koder som observationerna 

visat. Detta kommer beskrivas mer utförligt i avsnittet rörande insamling av data.  

Valet av grundad teori som analysmetod baserar sig främst på metodens öppna 

karaktär som tillåter att forskaren äntrar ett fält utan fasta teoretiska utgångspunkter. 

Då jag inledningsvis inte visste vad jag kunde förvänta mig av materialet var det 

mer relevant med en analysmetod som tillåter att teorin växer fram naturligt än en 

som bestämts på förhand. Jag uppfattade även att jag genom grundad teori mer 

kunde utgå från mina informanters uppfattningar och låta dessa till större grad be-

stämma vilken teori som bäst lämpade sig.  

Eftersom grundad teori till skillnad från det traditionella sättet att bedriva forsk-

ning har en omvänd framväxt, det vill säga att teorin inte är fastställd från början 

utan framkommer på slutet, kommer också presentationen i detta arbete att se lite 

annorlunda ut. För att det ska bli tydligt hur teorin växer fram ur det insamlade 

materialet har jag gjort bedömningen att det är relevant för läsaren att först få en 

bild av vad grundad teori innebär innan de teoretiska utgångspunkterna presenteras.   

Jag kommer därför inledningsvis presentera den valda metoden genom att först 

ge en förklaring till vad grundad teori är och hur den som metod är uppbyggd. Där-

efter kommer jag att redogöra för mina val av insamlingsmetod samt hur materialet 

som samlats in analyserats utefter grundad teori och till sist kommer de teoretiska 

utgångspunkterna att presenteras.  

Grundad teori  

Grundad teori som analysmetod lanserades under sextiotalet av sociologerna Bar-

ney Glaser och Anselm Strauss i boken The Discovery of Grounded Theory. Teorin 

har sedan dess använts i flera olika meningar men hade vid denna tidpunkt utgångs-

punkten i att forskaren formulerade en teori eller ett verktyg till en teori under själva 

analysprocessen. Senare har metoden kommit att innefatta en kombination av in-

duktivt och deduktivt arbetssätt.22 

Väldigt förenklat kan det traditionella sättet att bedriva forskning delas in i an-

tingen induktiv eller deduktiv metod. Ett induktivt tillvägagångsätt har den data 

                                                 
22 Boolsen (2007), s.126; Hartman (2001), s.18; Glaser & Strauss (1967), s.17f. 
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som samlats in som utgångspunkt för att formulera en teori. Forskaren börjar helt 

enkelt med att samla in data, utan att ha en hypotes som grund och låter frågeställ-

ningen styra. Den data som samlats in analyseras utifrån uppkomsten av samband 

mellan olika egenskaper, vilket i sin tur ligger till grund för en generell hypotes. 

Hypotesen blir därmed skapad och verifierad utifrån datamaterialet.23 

Detta arbetssätt används framförallt inom den kvalitativa forskningen. Den de-

duktiva metoden är istället en motsats till den induktiva och forskaren utgår från en 

hypotes som testas på empirisk data. Resultatet från studien blir därmed att forska-

ren antingen bevisar eller motbevisar sin hypotes. Detta arbetssätt är framförallt ett 

kännetecken för den kvantitativa forskningen.24  

Som Jan Hartman beskriver finns det många brister med de deduktiva och in-

duktiva metoderna. Den deduktiva metoden anses ensidigt understryka berättigan-

det av hypoteser utan att egentligen ge någon förklaring till hur dessa ska framkal-

las. Detta menar Hartman bidrar till att skapandet av hypoteser främst uppstår uti-

från redan etablerade teoribildningar. Det som framkommer med studien är därmed 

ingenting nytt. Den induktiva metoden ligger närmare grundad teori än den deduk-

tiva men innefattar även den flera nackdelar. Bland annat genom att datain-

samlingen utgår från redan etablerade teoretiska ramar kan resultatet blir snedvridet 

och intetsägande. Forskare styrs härigenom av redan skapade meningar om vad som 

är relevant och kommer således att under datainsamlingen fokusera på vissa 

aspekter mer än andra. Även analysen sker i detta sammanhang utifrån ett teoretiskt 

synsätt vilket gör det svårt att skapa nya teorier.25  

Samarbetet mellan Glaser och Strauss fick dock senare en brytning och båda 

utvecklade två skilda sätt att se på och utföra grundad teori. I denna studie är det i 

första hand deras gemensamma bok The Discovery of Grounded Theory och Gla-

sers egna bok Theoretical Sensitivity som legat till grund för min metodanalys. Som 

Hartman beskriver ligger Glasers senare utgångspunkter närmare den ursprungliga 

metoden vilket också relaterar i att det främst är hans utgångspunkter som efterföljs. 

En annan viktig skillnad som också gjorde att valet föll på Glasers är att han till 

skillnad från Strauss i större utsträckning följer grundtanken med metoden, nämli-

gen att inte utgå från en formulerad hypotes. Glasers framhåller till exempel att 

forskaren ska närma sig en grupp med den enkla förutsättningen att undersöka vad 

de gör eller hur de hanterar sina problem. Vad dessa problem innebär måste forska-

ren dock hålla helt öppet eftersom svaren ska växa fram av sig själva utifrån data-

insamlingen.26  

Detta passar sig väl med de utgångspunkter som jag tidigare omnämnt som an-

ledningar till att jag valde grundad teori, nämligen att metoden och teorin ska ligga 

så nära informanternas betraktelsesätt som möjligt.  

                                                 
23 Boolsen (2007), s.26f; Hartman (2001), s. 24f. 
24 Boolsen (2007), s.26f; Hartman (2001), s. 23f. 
25 Hartman (2001), s.35. 
26 Hartman (2001), s.61f. 
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För att genomföra grundad teori och analysera materialet ska forskaren utgå 

från olika stadier. Dessa kommer att presenteras under nedan stående rubrik och 

därefter också återkomma längre fram när jag själv förklarar hur jag applicerat me-

toden på mitt material.  

Forskningsstadier 

Den forskningsprocess som används inom grundad teori kan delas in i tre olika 

forskningsstadier: den öppna, den selektiva och den teoretiska.  Den öppna fasen 

grundar sig i framställningen av kategorier. Kategorier ska ha en signifikant bety-

delse för människor som ingår i en viss grupp och som forskaren genom datain-

samlingen och kodningen försöker begreppsliggöra. Genom bearbetningen av det 

insamlade materialet ska forskaren enligt Glaser utgå från tre olika frågeställningar: 

vad beskriver datan? vad indikerar datan? samt vad händer i materialet?27  

Koderna kan i sin tur delas in två olika kategorier, faktiska och teoretiska. De 

faktiska koderna beskrivs som koder som står för kategorier eller egenskaper, de 

tillskriver kategorierna mening. Dessa koder baseras helt på nyckelord eller fraser 

som direkt kan återfinnas i materialet och beskriver enskilda fenomen.28  

Genom en konstant jämförelse av vad som skiljer sig och vad som är gemen-

samt för fenomenen framkommer det som beskrivs som en begreppslig kategori. 

De fenomen som beskrivs i texten genom koder indikerar därmed begreppen. Hart-

man förklarar genom ett exempel där forskaren ska undersöka patienter som ge-

nomgår en behandling. Alla patienter pratar om hur behandlingen påverkar deras 

sociala liv negativt. Med dessa indikationer kan forskaren skapa kategorin ”social 

förlust” samt genom jämförelser få fram vilka egenskaper den sociala förlusten 

har.29 Själva frasen social förlust utrycks därmed inte i klartext av patienterna men 

det är ändå möjligt för forskaren att utläsa denna kategori i samband med andra 

uttryck, till exempel att patienten på grund av sin sjukdom inte orkar umgås med 

vänner eller resa.  

Minnesanteckningarna är en central del av arbetet i grundad teori och ska pågå 

under hela metodprocessen. I dessa skriver forskaren ner de idéer som uppstått un-

der insamlingen och analysen av de faktiska koderna. Dessa kommer i det sista 

stadiet också att genomgå en kodning som sedan ligger till grund för de teoretiska 

koderna. Viktigt att framhålla är att minnesanteckningarna förs separat från de öv-

riga materialet. Det ska därmed inte blandas samman med källmaterialet som sam-

lats in.30   

                                                 
27Hartman (2001), s.50f; Glaser (1978), s. 57. 
28Hartman (2001), s.50 f, 80f.  
29Hartman (2001), s.80f; Glaser & Strauss (1967), s.102. 
30 Hartman (2001), s.40f, 83, Glaser (1978), s. 83ff. 
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Den öppna fasen avslutas med att forskaren väljer en kärnkategori. Denna kan 

kännas igen genom att den uppfyller vissa kriterier. Kärnkategorin måste till exem-

pel ha en central roll, stå i nära relation till många kategorier och återkomma ofta i 

datan.  Utöver detta ska den uttrycka en huvudproblematik som undersökningsper-

sonerna ställs inför men också ge implikationer för en allmän kärnproblematik, re-

levant även för andra områden.31  

I den selektiva fasen är kärnkategorin utgångspunkt för arbetet. I detta stadium 

kommer olika kategorier att sorteras bort medan andra som är relaterade till kärn-

kategorin kommer att bilda underkategorier, faktiska koder. Framförallt fokuserar 

forskaren på två olika saker, hur det är möjligt att få in mer data för att ytterligare 

komplettera kärnkategorin, få fram vilka kategorier som är viktigast och tydligare 

formulera deras egenskaper.32 

Den slutliga teoretiska fasen fokuserar på just de teoretiska koder som ska binda 

ihop kategorierna. Som underlag för kodningen har forskaren de minnesanteck-

ningar som förts under arbetets gång. Det är därmed inte data som ordnas utan de 

teoretiska tankar som uppstått under dataanalysen och insamlingen rörande katego-

riernas egenskaper. Denna process går ut på att urskilja de sammanhang som binder 

samman de faktiska koderna. På samma sätt som vid de faktiska koderna genomgår 

de teoretiska en ständig jämförelse som resulterar i en kategori. Att ta reda på hur 

koderna förhåller sig till varandra är i fokus och forskaren börjar formulera hypo-

teser genom vidare datainsamling. Det är även i detta stadium som det blir relevant 

att titta på annan existerande litteratur som behandlar samma begrepp som forska-

ren själv har kommit fram till i analysen.33  

Arbetet och de tre olika faserna kan i korthet sammanfattas med att forskaren 

börjar med att försöka hitta så många kategorier som möjligt i datan. Utifrån att en 

kärnkategori väljs sorteras sedan kategorier bort samt att deras egenskaper definie-

ras. Det slutgiltiga arbetet är sedan att sammanfläta kategorierna i en teori genom 

att utarbeta samband mellan dem. Bakomliggande i alla faser ligger de teoretiska 

minnesanteckningarna som sedan också genomgår en kodning i det sista stadiet.34  

Datainsamlingen har, som omnämnts innan, skett i två olika stadier, först ge-

nom observationer och därefter genom intervjuer. Jag kommer därför i det följande 

avsnittet att presentera insamlingsprocessen i den ordning som den skett. Jag kom-

mer först att presentera observationer som insamlingsmetod samt hur detta material 

har analyserats. Därefter kommer jag att beskriva hur jag genom intervjuer gjort en 

vidare insamling av material samt hur jag fortsatt med kodningen av underlaget. 

Jag kommer därmed att återkomma till de faser som beskrivits ovan samt hur dessa 

använts i just min studie.  

                                                 
31 Hartman (2001), s.88; Glaser (1978), s.94. 
32 Hartman (2001), s.83, 88; Glaser (1978), s.61f. 
33 Hartman (2001), s.83, 89f, 112; Glaser (1978), s.84, 121. 
34 Hartman (2001), s.70.  
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Men innan detta kommer jag att presentera mina informanter och den verksam-

het som min studie har utförts vid.  

Material och insamlingsmetod  

För att kunna genomföra min undersökning och ta reda på hur arkivarierna som 

arbetar som konsulter uppfattar sin egen yrkesroll valde jag en kombination av två 

metoder: observationer och intervjuer. En fördel med att använda flera olika meto-

der är att uppsatsen blir mer transparent och trovärdig. Peter Svensson och Göran 

Ahrne menar att en kombination, eller triangulering, av till exempel olika metoder 

för att studera ett fenomen kan bidra till att forskaren kommer fram till en mer kor-

rekt och objektiv beskrivning än om endast en metod används. Det möjliggör likaså 

en mer komplex och aspektrik analys.35  

Som omnämnts ovan kommer jag först att presentera informanterna som delta-

git i min studie och den verksamhet som varit i fokus. Därefter ges en genomgång 

av vilka insamlingsmetoder jag har använt samt hur de olika forskningsfaserna som 

beskrivits kan appliceras på det införskaffade materialet.  

Val av myndighet  

Jag valde att genomföra min undersökning vid Stockholms stadsarkiv (kommer vi-

dare i studien att kallas för stadsarkivet) som ägnar sig åt att hyra ut konsulter till 

olika verksamheter i Stockholm. Uppdragsverksamheten, även kallat för UV, star-

tades 2012 för att ge stöd och underlätta vid övergången till processorienterad in-

formationsredovisning. Efterfrågan på hjälp från uppdragsverksamheten minskade 

dock inte efter denna fas och från starten har verksamheten utökats från en tjänst 

till sex tjänster 2017. En heltidstjänst på uppdragsverksamheten brukar ha en upp-

delning på 80/20, en arkivkonsult arbetar därmed 80 % ute hos verksamheten och 

20 % inne på stadsarkivet. Arbetet på stadsarkivet tar sig formen av olika verksam-

hets- och utvecklingsmöten, till exempel UV-möten, som hålls varannan fredag, där 

konsulterna kan diskutera problem eller stämma av hur det går med uppdragen. 

Dessa möten kan också ta sig formen av workshops eller annan kompetensöverfö-

ring.  

Inom Uppdragsverksamheten finns olika ansvarsområden och roller, dessa är 

inte alltid uppdelade på olika personer utan en person kan inneha varierade roller 

samt flera samtidigt beroende på uppdraget. Dessa roller är: processansvarig som 

har ansvaret för uppdragsverksamheten, kundansvarig som ansvarar för kontakt 

med kund, uppdragsansvarig som har hand om det övergripande ansvaret för upp-

draget och konsulten som utför uppdraget. Det är till exempel ofta som uppdrags- 

och kundansvarig är samma person.  

                                                 
35Ahrne & Svensson (2015), s.25.  
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Uppdragen ute hos kunden kan utformas antingen som ett tidsbegränsat upp-

drag eller som ett abonnemang. Inom tidsbegränsade uppdrag genomför konsulten 

ett antal arbetsuppgifter under ett visst antal timmar. Ett abonnemangsuppdrag sker 

istället löpande och konsulten arbetar ett antal timmar per månad, vanligtvis 8 eller 

16 timmar i veckan.  

Vad konsulten genomför för uppdrag varierar mycket men några exempel för 

korttidsuppdrag är bland annat ordna, förteckna och förbereda för leverans, proces-

sorienterade informationsredovisningsuppdrag eller informationsvärdering/ gall-

ringsuppdrag. Abonnemangsuppdraget tar sig ofta formen av rådgivning och stöd 

av olika slag men kan också innefatta de uppgifter som beskrivs ovan. Dessa är 

dock bara några exempel på arbetsuppgifter men sammanfattningsvis kan det fram-

hållas att arkivkonsulterna har ett mycket varierat arbete.   

Mina informanter  

Jag har under mina studier använt mig av tre olika informanter som jag både har 

följt i deras arbete samt intervjuat. Jag hade som utgångspunkt att jag både ville ha 

en blandning av personer som arbetat längre som arkivkonsult och de som är relativt 

nya inom yrket. Vem som hade möjlighet och tid att ställa upp var såklart också 

aspekter som jag fick anpassa mig efter.  

Informanterna kommer under studiens presentation att beskrivas som informant 

A, B och C. Informant A är den som arbetat på Uppdragsverksamheten under längst 

period och är även den som har en fast anställning. Informant B började sin tid på 

stadsarkivet som praktikant och har sedan dess arbetat på timmar vid Uppdrags-

verksamheten. Informant C är anställd på en 11 månaders basis och arbetar heltid 

på Uppdragsverksamheten. De varierade formerna av anställningar ger en bred bild 

av hur det är att arbeta på Uppdragsverksamheten och som arkivkonsult. Alla in-

formanter har en bakgrund i arbeten/utbildningar som innefattar pedagogik och 

historia/kulturfrågor.  

Det är även relevant att jag i samband med presentationem av informanterna 

även redogör för mina egna utgångspunkter och samröre med undersökningsmateri-

alet. Det är viktigt att tydliggöra detta då det också har spelat in vid mitt val av var 

undersökningen skulle äga rum. Intresset för arkivariens roll som konsult har sin 

grund i min egen praktiktid på stadsarkivet som sedan har fortsatt som en timan-

ställning under tiden för undersökningen. Att ha dessa kopplingar till själva platsen 

och informanterna som varit grunden för mitt material har såklart både för- och 

nackdelar. De uppenbara nackdelarna är att detta till viss del motsäger det som är 

utgångspunkten för grundad teori, nämligen att forskaren ska närma sig ett område 

utan förutfattade meningar. Det fanns med mina egna förutsättningar såklart en risk 

för att jag färgades av mina egna erfarenheter och tolkade materialet därefter eller 

att jag omedvetet sökte bekräftelse på mina egna uppfattningar hos informanterna. 
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Detta var något som jag ständigt behövde reflektera över och vara medveten 

om allteftersom jag genomförde undersökningen och tolkade materialet. Jag anser 

även att det i detta sammanhang kan framföras kritik mot denna premiss inom grun-

dad teori eftersom forskaren i min mening aldrig kan närma sig ett område utan 

förutfattade meningar.  

Fördelarna med att jag hade kopplingar till undersökningsplatsen och informan-

terna är att jag tillåtits fokusera på kärnan i undersökningen, arkivariens roll som 

konsult, utan att informanterna behövt förklara arbetet i sig.  

Återigen var det viktigt att inte mina egna utgångspunkter får överhanden utan 

att jag just har fokuserat på arkivkonsulternas utgångspunkter och inte mina egna. 

Inom detta är grundad teori en stor tillgång då det är datan som står i centrum och 

ständigt tar avstamp i deras egna förhållningssätt.  

Forskningsetiska principer  

Jag har i min studie följt de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

har tagit fram rörande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om deras roll 

i studien samt om vilken premiss som gäller för deras deltagande. Till exempel ska 

forskaren meddela deltagarna om att de har rätt att avbryta sin medverkan.36 Sam-

tyckeskravet betyder att forskaren inhämtar deltagarnas samtycke till att delta i stu-

dien. Vill en deltagare till exempel avbryta sin medverkan ska detta ske utan att hen 

utsätts för påtryckningar. Konfidentialitetskravet inbegriper bland annat att alla 

uppgifter som kan anses vara etiskt känsliga rörande enskilda personer ska beskri-

vas på ett sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående. Till sist innebär 

nyttjandekravet att de insamlade uppgifterna inte ska användas för andra ändamål 

än de som angivits för deltagarna, till exempel för kommersiella syften.37  

Dessa har uppfyllts genom att jag före den första observationen delgett en med-

givandeblankett till informanterna. I den förklarades syftet med undersökningen, 

vad resultatet skulle användas till samt att varje informant är anonym i uppsatsen. 

Utöver denna information har jag självklart också svarat på de frågor som infor-

manterna haft under studiens gång. Dessa har dock inte varit så många utan de flesta 

besvarades i och med medgivandeblanketten.  

Observationer  

Som min första form av insamlingsmetod använde jag mig av observationer. Patrik 

Aspers beskriver observationer som en metod där vardagslivet är grunden för den 

                                                 
36 Vetenskapsrådet (2002), passim. 
37 Vetenskapsrådet (2002), passim. 
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vetenskapliga förklaringen. Genom att delta i och ställa frågor angående de aktivi-

teter som aktören genomför kan forskaren få en större förståelse för det sociala livet 

som studeras.38 För att få en inblick i hur arkivkonsulterna tänker och resonerar i sin 

vardag valde jag att använda mig av deltagande fältobservationer. Observationerna 

var ett sätt att få en inblick i det som inte skulle framkommit under intervjuerna och 

därmed ett sätt att skapa diskussioner kring aspekter som annars kanske inte skulle 

framträtt. I och med detta var det främst diskussionerna som fördes under observat-

ionerna som var i fokus.  

Fältobservation innebär att forskaren observerar fenomen i sin naturliga miljö. 

Fokus inom detta ligger på att observera ett helt spektrum av relationer inom ett 

avgränsat socialt system. Mina observationer gick ut på att jag följde med mina 

informanter vid sammanlagt sex tillfällen, två för varje informant, ut på olika upp-

drag som de hade. Jag hade som utgångspunkt att göra deltagande öppna observat-

ioner, alltså att själv delta och hjälpa till i arkivarbetet ute hos kunden. Med en 

deltagande observation låter sig därmed forskaren påverka och påverkas av den 

miljö som undersöks.39 

Det kan dock framhållas att även om jag deltagit i observationerna har jag inte 

aktivt försökt påverka undersökningsmiljön eller de sociala strukturer som är kopp-

lade till den.40 I detta förhållande antog jag istället en passiv roll. Att delta grundade 

sig både i min egen åsikt att jag skulle få en bättre uppfattning och förståelse för 

arbetet som arkivkonsult om jag själv arbetade men också i vad jag antog att mina 

informanter förväntade sig av mig.  I och med att mina informanter innan under-

sökningens påbörjan fick ta del av vad studiens syfte är samt vad resultatet skulle 

användas till har jag också utgått från en öppen observation, vilket också anses vara 

att föredra då det är mer etiskt korrekt.41  

Även om utgångspunkten var deltagande observation varierade graden av del-

tagande mellan de olika tillfällena. Större delen, fyra av sex observationer, tog for-

men av aktivt deltagande medan de två andra gångerna mer resulterade i en distan-

serad observation. Anledningen till detta var till stor del att dessa tillfällen skilde 

sig från de övriga.  

Vid den första observationen var det redan två konsulter som arbetade med 

materialet vilket kan ha varit anledningen till att jag inte fick en lika aktiv roll. Det 

var inte en person som bjöd in mig att arbeta med handlingarna utan två personer 

som kanske redan hade ett utformat system för hur arbetet skulle fördelas. Det andra 

observationstillfället var ett möte med en kund, vilket naturligt resulterade i att min 

roll inte blev lika aktiv.  

Platserna för observationerna varierade mycket. Det var endast en plats som jag 

återkom till mer än en gång, vilket hade sin förklaring i att den konsulten endast 

                                                 
38 Aspers (2011), s.104.  
39 Harboe (2013), s.77-80f.  
40 Harboe (2013), s.78f.  
41 Harboe (2013), s.80.  
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hade ett uppdrag istället för flera på samma gång som de övriga konsulterna hade. 

De varierande uppdragen och platserna gjorde att det var svårt att veta vad obser-

vationerna skulle ge.  

Under mina observationer hade jag med mig två olika anteckningsböcker. I den 

ena skrev jag ner händelseförlopp, samtal och ämnen som berördes under dagen 

och i den andra antecknade jag mina teoretiska reflektioner. I mina teoretiska an-

teckningar följde jag inte några specifika strukturer utan antecknade mer fritt allt 

som föll mig in. Mina anteckningar från observationerna följde dock en viss struk-

tur just för att jag skulle kunna samla in så mycket material som möjligt från ett så 

brett spektrum som möjligt. I linje med grundad teori har antecknandet av mina 

observationer varit så öppna och förutsättningslösa som möjligt. Med detta sagt var 

det samtidigt inte genomförbart att anteckna allt. 

Oskar Pripp och Magnus Öhlander lyfter fram en lista utformad av Patty Sotrin 

som ett sätt att rikta blicken mot sådant som forskaren tidigare inte tänkt på. I denna 

ligger fokus på 1) platsen: hur ser miljön som informanten vistas i ut? 2) föremål: 

vilka finns och hur används de? 3) människorna: vilka rör sig på fältet och hur upp-

för de sig? 4) vad som sägs: vilka jargonger finns det? Hur kommunicerar de med 

varandra och om vad? 5) vad som görs: säger sig självt men kan även inkludera 

punkt 6) sinnesintryck: ljud, lukt, ljus m.m.42 Även Aspers ger förslag på en lik-

nande lista som kan användas som stöd vid skrivandet av anteckningarna.43 

Jag lutade mig i min undersökning till och från mot detta. Listan användes inte 

slaviskt men den fungerade som ett stöd och en struktur som jag kunde återkomma 

till. Listans karaktär är likaså bred och jag anser inte att den begränsade min öppen-

het inför fältet och därmed inte heller gick emot de principer som förespråkas av 

grundad teori.  

Hur mycket jag antecknade varierade också och var beroende av hur mycket 

jag kunde ta en paus från det jag arbetade med. Vid de tillfällen då det inte var läge 

att anteckna längre stycken skrev jag ner citat eller stödord. Detta är ett bearbet-

ningsätt som rekommenderas av Aspers som också menar att det för forskaren kan 

vara lämpligt att fokusera på den ordning som händelserna skedde i när hen sedan 

ska skriva längre beskrivningar efter dagens slut. Utifrån denna övergripande nivå 

kan det sedan vara lättare att komma ihåg enskilda händelser samt vem som sagt 

vad.44  Dessa två knep använde jag mig mycket av när jag inte fick tillfälle att skriva 

utförliga anteckningar under själva observationen.  

När jag hade genomfört alla observationstillfällena kopplade till en informant 

påbörjade jag min kodning av materialet, den öppna fasen. I detta arbete har jag 

först, i likhet med det som förts fram tidigare av Hartman och Glaser, markerat 

nyckelord och fraser i marginalen av texten. 

                                                 
42 Öhlander & Pripp (2011), s.136f. 
43 Aspers (2011), s.122. 
44 Aspers (2011), s.124. 
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Jag utgick från de tre frågeställningar som Glaser lyfter fram: Vad beskriver 

datan? Vad indikerar datan? samt vad händer i materialet? Jag har likaså låtit en 

utomstående person läsa igenom materialet och lämna kommentarer på mina koder.  

När hela materialet blivit kodat på detta grundläggande sätt gick jag vidare med 

en annan viktig del av den öppna fasen, nämligen framtagningen av begreppsliga 

kategorier. Som beskrivits innan framkommer dessa kategorier genom att jämför 

koderna, vad som är gemensamt samt vad som skiljer dem åt. I jämförelsen kunde 

jag utläsa de fenomen som var centrala för informanten och därmed skapa katego-

rier utifrån dessa.   

Vid bearbetningen av materialet som samlats in genom observationer stannade 

jag vid den öppna fasen. Jag valde vid detta tillfälle ingen kärnkategori utan påbör-

jade en ny datainsamling genom intervjuer. De kategorier som framkom genom 

kodningen av observationerna användes sedan som teman vid intervjutillfällena vil-

ket kommer att beskrivas mer ingående efter att jag beskrivit utformningen av mina 

intervjuer. 

Intervjuer  

Som min andra insamlingsmetod använde jag mig av intervjuer som spelades in och 

varade 30-40 minuter. Likaså under denna process förde jag i en separat anteck-

ningsbok anteckningar om mina teoretiska tankar och idéer parallellt med in-

samlingen och bearbetningen av materialet.  Robert K. Yin beskriver att den kvali-

tativa intervjun inte följer ett strikt manus för hur relationen mellan forskaren och 

informanten ska se ut. Forskaren kan anamma en tankeram med frågor relaterade 

till undersökningen men de kan komma att variera beroende på intervjuns kontext. 

Med detta menas också att forskaren inte eftersträvar ett enhetligt beteende i inter-

vjuerna utan att det även finns utrymme för informanten att ställa frågor till forska-

ren.45  

Den intervju som jag genomförde baserades till stor del på det som beskrivs 

ovan av Yin men kan också beskrivas som en tematisk öppen intervju där jag inte 

följde en struktur eller hade specifika frågor som informanterna skulle svara på. Jag 

talade istället utifrån olika teman, vilka som tidigare omnämnts var baserade på de 

kategorier som framkommit ur observationerna. Det skedde vissa variationer mel-

lan de teman som togs upp på intervjuerna men dessa var tämligen små. Dessa kan 

sägas ha varit genomgående för alla mina intervjuer:    

 Vad som är viktiga egenskaper för en arkivkonsult?  

 Vilken roll har arkivkonsulten i förhållande till kunden?  

 Vilken roll har arkivkonsulten i förhållande till stadsarkivet?  

 Hur arbetar arkivkonsulten med kunskapsutveckling/förmedling? 

                                                 
45 Yin (2013), s.138ff. 
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En punkt som lyfts fram av Yin är att inte prata för mycket. Det är istället bättre 

att ställa frågor som leder till långa utläggningar från informantens sida.46 Intervjun 

började därför med en bakgrundsfråga om vad informanterna studerat och arbetat 

med innan. Dessa övergick ofta till varför de valt arkivyrket och sedan vidare till 

konsultyrket. Många av de ämnen som jag valde till teman kom upp självmant un-

der intervjun och jag behövde sällan ställa allt för många specifika frågor för att 

hålla igång samtalet. Ofta räckte det med följdfrågor i form av, hur menar du? Kan 

du förklara mer? Jag tror även att det i detta sammanhang var en fördel att jag är 

bekant med informanterna sedan innan då samtalet kunde flyta på utan att de be-

hövde till exempel presentera personer som de hänvisade till. Jag försökte därmed 

att styra intervjuerna så lite som möjligt och i stort sett låta informanterna tala fritt.  

Transkriberingen av intervjuerna skedde oftast dagen efter att intervjun genom-

fördes. Jag transkriberade texten ordagrant från inspelningen. Eftersom texten inte 

skulle vara föremål för till exempel en språklig analys valde jag dock att inte foku-

sera på att markera dialektskillnader och så vidare, jag markerade däremot pauser, 

skratt och vanligt förekommande ljud som till exempel ”mm”. Jag flikade också in 

om jag själv sade något under intervjun, detta markerades med [...]. I detta arbete 

följde jag de riktlinjer och exempel som ges av Steinar Kvale.47 

De citat som använts i denna undersökning har också anpassats så att inga verk-

samheter eller personer benämns vid namn. Istället för namn har jag skrivit just 

verksamheten, kunden eller kollegor. Dessa ändringar är markerade med [...] tecken 

runt ordet. Jag valde även att använda mig av benämningen hen för att ytterligare 

anonymisera informanterna. 

Intervjuerna genomgick sedan samma öppna kodning som observationerna. De 

kategorier som framkom ur intervjuerna jämfördes sedan med de som framkommit 

ur observationerna och tillsammans ur detta material blev kärnkategorin tydlig. 

Som beskrivits innan avslutas den öppna fasen när forskaren kommit fram till 

kärnkategorin. I min studie framkom kategorin resurser som kärnkategorin. Jag 

övergick därmed till den selektiva fasen och behandlade från och med nu det bear-

betade materialet från intervjuerna och observationerna tillsammans. I denna fas 

arbetade jag utefter de kriterier som beskrivits innan i samband med observation-

erna. Jag arbetade därmed framför allt med att sortera bort koder som inte hade 

någon relation till kärnkategorin.  

I det sista stadiet, den teoretiska, påbörjade jag kodningen av mina teoretiska 

anteckningar som förts under hela insamlings- och kodningsprocessen. På samma 

sätt som i den öppna fasen gjorde jag först en genomgång av materialet och skrev 

nyckelord eller fraser i marginalen av texten. Jag plockade därefter genom jämfö-

                                                 
46 Yin (2013), s.139f.  
47 Kvale (2009), s.197f.  
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relser ut de som kunde kopplas och förklara sammanhanget mellan de faktiska ko-

derna och kärnkategorin. Genom framtagandet av teoretiska koder förklaras därmed 

hur koderna är sammanflätade samt hur de interagerar med varandra.  

Nedan beskriver jag de koder som framkom i min bearbetning av materialet.  

Kärnkategorin: Resurser  

En aspekt som var återkommande i arbetet och som kan relateras till flera olika 

kategorier är begreppet resurs. Resurs tog sig utryck på flera olika sätt i undersök-

ningsmaterialet och återkom både som en aspekt som ofta var anledningen till att 

de agerade på ett visst sätt som arkivkonsulter och därmed hade en stor inverkan på 

hur de arbetade men också hur de uppfattade sin egen roll.  

Begreppet resurs kan därmed ses verka på olika nivåer, både inom den egna 

gruppen som arkivkonsulter men också externt och deras förhållande till övriga 

grupper. Begreppet resurs och dess mångsidighet kommer att beskrivas i de faktiska 

koderna nedan.  

Faktiska koder  

Tid  

Tid lyftes fram vid flera tillfällen och var en central del i datainsamlingen. Eftersom 

en del av uppdragen är tidsbegränsade är tiden viktig för arkivkonsultens sätt att 

arbeta på.  

Kunskap  

Innefattar hur arkivkonsulterna överför kunskap men också hur de använder sig av 

andras, till exempel kundens och medarbetares kunskap i sitt arbete.  

Kund  

Kunden är som märks i ovanstående återkommande i samband med flera kategorier. 

Kunden påverkar och styr till stor del det arbetet som konsulten gör samt är den 

som betalar för tjänsten och därmed också står för de resurser som arkivkonsulten 

kan arbeta med. 

Stadsarkivet 

Precis som kategorin kund återkom stadsarkivet i samband med andra kategorier. 

Arkivkonsulterna använder sig ofta av stadsarkivet i sitt arbete, både som hjälp-

funktion och som ett sätt att stärka sin egen roll. 
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Teoretiska koder  

Roller  

Roller innefattar i denna studie arkivkonsulternas egen uppfattning och de karak-

tärsdrag som tillskrivs dem i sin yrkesroll. Denna kod innefattar även begrepp som 

identitet på individ- grupp- och organisationsnivå.  

Miljö  

Miljö och roller är inte två åtskilda koder utan påverkar och går in i varandra. Med 

miljö avses den omgivning som påverkar konsulternas yrkesutförande och därmed 

även deras roll. Eftersom arkivkonsulten i sitt arbete flyttar runt till olika platser 

kommer även tiden och platsen till stor del sammankopplas med skiftande miljöer. 

Förhållandet mellan plats/miljö kommer att diskuteras mer ingående längre fram.  

 

I följande kapitel redogörs för de teoretiska koder som framkommit. Som jag 

beskrivit i inledningen till metodkapitlet valde jag att lägga min teoretiska utgångs-

punkter här för att ge läsaren en förståelse för grundad teori innan jag redogjorde 

för koderna.  

Teoretiska utgångspunkter   

I denna studie framkom två teoretiska koder som kunde förklara hur arkivkonsul-

terna ser på sin egen yrkesroll. Dessa valde jag att benämna roller och miljö. Be-

nämningen roller ska i detta sammanhang ses i en bred bemärkelse då denna kate-

gori även innefattar bland annat identiteter, sociala kategorier och grupp – och or-

ganisationsidentitet/tillhörighet. Anledningen till att kategorin benämnts roller och 

inte identitet, som också var ett framgående tema i källmaterialet, har sin grund i att 

alla dessa aspekter sammantaget bildade en uppfattning om hur informanterna ser 

på sin egen roll. Jag kommer dock i denna studie inte att gå in på identitetsbegreppet 

specifikt utan det ses istället som en del av en roll. Identitet kan i detta sammanhang 

beskrivas som de karaktärsdrag som finns inom en roll samt hur dessa skiljer sig 

från andra roller. Miljö som teoretisk utgångspunkt innebär den omgivning inom 

vilken yrkesutövningen sker och den kultur som är sammankopplad med den.  

Jag kommer att börja med en genomgång av begreppet miljö som utgått från en 

modell utvecklad av Urie Bronfenbrenner. Denna modell beskriver begreppet miljö 

utifrån olika stadier som alla påverkar grupper och individer på olika sätt. Miljön 

kan ses som ramen för inom vilka rollerna agerar samt är en bidragande faktor för 

vad en individ kan göra och inte göra i sitt rollutövande.  
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Miljö och roller är därmed inte separerade utan påverkar och influerar varandra. 

Jag har dock valt att först presentera Bronfenbrenners modell och därefter redogöra 

för synsättet på roller.  

Den generella ekologiska modellen  

Den generella ekologiska modellen (ecological systems theory) är, som beskrivits 

ovan, framtagen av barnpsykologen Urie Bronfenbrenner och ämnar beskriva hur 

en individs (och framförallt barns) utveckling är starkt påverkade av sin omgivning. 

Denna omgivning innefattar inte bara den närliggande miljön utan hela den kultu-

rella, ekonomiska, sociala och politiska omgivningen utövar inflytande på indivi-

den.48     

Även om min studie inte utgått från barns utveckling fann jag det givande att 

använda mig av denna modell just av den anledningen att den beskriver hur olika 

miljöer interagerar med varandra på olika stadier. Detta kan sedan relateras till hur 

arkivkonsulterna arbetar eftersom de i sitt vardagliga arbete rör sig i olika miljöer, 

till exempel stadsarkivet och kundens verksamhet. Jag har därför valt ut de begrepp 

som jag anser är relevanta för min undersökning. Detta innebär att alla aspekter av 

Bronfenbrenners teori inte är applicerbara på just denna studie.  

Det är två förhållanden som definierar egenskaperna i modellen. Det första för-

hållandet fastslår att det genom en människas livstid sker en utvecklingsprocess 

som allt eftersom tar en mer komplex karaktär. Utvecklingsprocessen kan ses som 

en ömsesidig interaktion mellan till exempel en individ och personerna, objekten 

och symbolerna i dennes omedelbara närhet. För att denna interaktion ska vara ef-

fektiv måste den ske på en ganska regelbunden basis. Ett exempel på en interaktion 

inkluderar bland annat genomförande av komplexa uppgifter och gruppaktiviteter. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att den mänskliga utvecklingen genom hela livet 

sker genom en konstant interaktion med dess omgivning.49  

Det andra förhållandet innefattar tre källor som påverkar den utveckling som 

beskrivits ovan. Dessa tre källor består av individens karaktärsdrag, den närlig-

gande och avlägsna miljön samt utvecklingens karaktär. Dessa faktorer påverkar 

hur och vad som utvecklas.50  

Den ekologiska miljön kan vidare förstås som en grenad struktur, där varje 

sammansättning återfinns inom den större. Från minst i mitten till störst ytterst, likt 

ryska dockor. Strukturerna är, i storleksordning från minsta till största, mikrosy-

stem, mesosystem, exosystem, macrosystem och chronosystem.51 

                                                 
48 Bronfenbrenner (1994), s.37.  
49 Bronfenbrenner (1994), s.38f. 
50 Bronfenbrenner (1994), s.39. 
51 Bronfenbrenner (1994), s.39. 
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Mikrosystem 

Ett mikrosystem är ett mönster av aktiviteter, sociala roller och mellanmänskliga 

relationer som upplevs av individen. Upplevelserna sker ansikte mot ansikte med 

särskilda fysiska, sociala och symboliska inslag. Dessa kan ge individen stora eller 

små möjligheter att förändras. Sammanfattningsvis är det den närliggande miljön 

som möjliggör eller försvårar utveckling.52 Ett exempel på en sådan närliggande 

miljö för arkivkonsulten kan vara den arbetsgrupp som de ingår i.  

 

Mesosystem 

Mesosystem består av länkarna och processerna som sker mellan två eller fler mil-

jöer som innehåller den utvecklande individen. Med andra ord så är ett mesosystem 

ett system av mikrosystem. 53   

Förenklat går det att beskriva mesosystemet som en organisation där arbets-

grupperna i organisationen blir mikrosystem. Dessa kan sedan relateras till andra 

mesosystem, det vill säga i detta exempel andra organisationer. För arkivkonsulten 

skulle detta sammankopplas med att de är anställda vid stadsarkivet men gör upp-

drag i en annan organisation, nämligen kundens.  

Exosystem 

Exosystemet består av länkarna och processerna mellan två eller flera miljöer varav 

minst en miljö inte innefattar individen men där händelser uppstår som indirekt på-

verkar individen. 54  

För att fortsätta liknelsen med en organisation och arbetsgrupp skulle exosyste-

met kunna vara en regelförande instans i kombination med en organisation och ar-

betsgrupp. De regler som tas fram av en institution som inte är i direkt anslutning 

till organisationen påverkar ändå dess utövning och därmed även arbetsgrupperna i 

organisationen. De regelverk som används rörande arkivverksamhet kan till exem-

pel påverka hur arkivkonsulten arbetar. Det är dessa regelverk som bestämmer hur 

de och andra arkivarier kan behandla arkivfrågor. 

Makrosystem 

Makrosystemet består av det övergripande mönstret av mikro-, meso- och exosy-

stemens karaktärsdrag som kommer ifrån en kultur eller subkultur. Karaktärsdragen 

består av allt från trossystem, kunskapsbanker, materiella resurser, seder, livsstilar, 

strukturer för möjligheter, risker och livsvalsmöjligheter.55 

                                                 
52 Bronfenbrenner (1979), s.7f; Bronfenbrenner (1994), s.39f. 
53 Bronfenbrenner (1979), s.209; Bronfenbrenner (1994), s.40. 
54 Bronfenbrenner (1979), s.237; Bronfenbrenner (1994), s.40. 
55 Bronfenbrenner (1979), s.258; Bronfenbrenner (1994), s.40. 
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Makrosystemet kan ses som ett socialt mönster för en specifik kultur eller sub-

kultur. Till exempel påverkar större åsiktsförändringar i samhället i stort i sin tur 

även organisationen.56 Detta skulle som exempel kunna vara att kvinnor blivit mer 

representerade på arbetsplatsen, att det numera är socialt acceptabelt att även kvin-

nor kan göra karriärer och inte endast behöver definiera sig själva som hemmafruar. 

För arkivkonsulten skulle detta även kunna relateras till vad som hamnar i fokus 

inom en utbildning och vad som därigenom anses vara relevant för en arkivarie att 

veta i sin yrkesutövning.  

Chronosystem 

Ett chronosystem innefattar förändring eller stabilitet över tid i ett system. Det gäl-

ler inte bara individens karaktärsdrag utan också miljön individen befinner i. Det 

skulle kunna vara bland annat förändringar under livstiden i en individs familje-

struktur, en grupps arbetssituation, en organisations ekonomiska situation och sam-

hällets normer.57 

Detta system har inte använts i denna studie men omnämns för att ge läsaren en 

fullständig bild av vad Bronfenbrenners ekologiska modell innebär. Chronosyste-

met är som beskrivits en stabilitet eller förändring över en längre tid, vilket inte 

hamnar i fokus för denna studie som mer redogör för ett system av ständigt nya 

aktörer under en kortare tid.  

 

Som omnämnts tidigare är det förhållandet mellan individen och miljön på dessa 

olika stadier det som gjort att teorin har varit intressant för denna studie. Eftersom 

arkivkonsulterna rör sig i flera olika miljöer blir detta i kombination med begrepp 

som roller ett relevant ramverk för undersökningen. Framförallt kommer det vara 

mikro- och mesosystemet som står i fokus för denna studie men även de andra sy-

stemen kommer beröras om än inte i samma utsträckning.  

Roller  

När arkivkonsulten rör sig i de olika miljöer som beskrivits ovan skapas också olika 

roller. Den roll som arkivkonsulten har hos kunden kan därmed skilja sig från den 

de har inom stadsarkivet. Som beskrivits tidigare är det i relation till miljön som 

rollen blir intressant. Nedan kommer jag redogöra för vad en roll är samt hur en roll 

kan sammankopplas med andra aspekter som organisationsidentitet och rollidenti-

tet. Jag kommer dock som omnämnts tidigare inte gå in i någon djupare diskussion 

rörande identitetsbegreppet.  

Bronfenbrenner diskuterar även roll i samband med ekologiska modellen. En-

ligt honom kan en roll definieras som en position i en social struktur och innehar 

                                                 
56 Bronfenbrenner (1994), s.40. 
57 Bronfenbrenner (1994), s.40f. 
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karaktärsdrag och förväntade beteenden. Denna definition innefattar även de för-

väntningar som finns rörande hur andra ska agera utifrån rollen. En roll är därmed 

nära ansluten till rollförväntningar. Dessa förväntningar som tar sig uttryck i mik-

rosystemet har, anser Bronfenbrenner sin grund i macrosystemet, det vill säga ett 

samhälles kultur i stort.58  

Sara von Platen anser att om roller ses ur ett organisationsperspektiv har de ofta 

en till viss del på förhand angiven funktion, till exempel i form av en tjänstebeskriv-

ning eller titel. Det är dock personerna i organisationen som medlar och förhandlar 

rollernas innebörder. Detta bidrar till att skapa en rollidentitet och därmed en känsla 

av tillhörighet och gruppgemenskap. Rollidentiteten kan även bidra till att ge en 

förståelse för vilka aktiviteter som tillhör rollen samt besvara frågan vem som gör 

vad.59  

Människor tenderar att placera sig själva och andra i olika sociala kategorier 

som till exempel medlemmar inom en viss organisation eller tillhörande en viss 

ålder, kön eller bostadsområde. Denna sociala klassifikation beskrivs uppfylla två 

olika funktioner. För det första ger det människor ett sätt att systematiskt definiera 

andra personer, vilket i sin tur kan leda till att stereotyper uppstår. För det andra 

bidrar kategoriseringen till att en individ kan definiera sig själv och sitt ”uppdrag” 

i den sociala miljön. Denna sociala identifikation är också nära sammankopplad 

med gruppidentifikationen. En individ kan tillhöra flera olika grupper samt inneha 

ett varierat antal roller. 60  

Den yrkesrelaterade identifikationen formas av en ömsesidig uppfattning av 

vad det innebär att vara till exempel arkivarie. Denna förståelse tar avstamp i ut-

bildning, lön och kompetens och påverkar hur gruppen uppfattar sin självbild.61 Vil-

ken grupp som vi väljer är inte beroende av vad vi tycker om andra gruppmedlem-

mar, det kan till och med vara så att vi inte gillar individer i gruppen, utan utefter 

hur vi uppfattar oss själva. Detta leder också till att vi ofta identifierar oss med mer 

framgångsrika grupper.62 Med detta sagt försvinner dock oftast inte identifikationen 

med en grupp när det uppstår problem eller misslyckanden.63  

Gränsdragningar mot andra grupper är därmed en viktig aspekt när det kommer 

till att identifiera sin egen roll, oavsett om det rör sig om yrkesgruppen eller orga-

nisationen. Även yrkesrollen framhålls som situationsberoende eftersom den blir 

meningsfull först när de relateras till andra yrkesroller. Det är i denna jämförelse 

som individen och gruppen kan urskilja vad de är och vad de inte är. Förändras ett 

                                                 
58 Bronfenbrenner (1979), s.85. 
59 von Platen (2006), s.47. 
60 Ashforth & Mael (1989), s.20; von Platen (2006), s.45f. 
61 von Platen (2006), s.46. 
62 Turner (1982), s.16. 
63 Ashforth & Mael (1989), s.21.  
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par roller kan hela rollstrukturen förändras, vilket också kan göra att den gemen-

samma definitionen sätts ur spel. Gruppen måste då omdefiniera och förhandla fram 

nya definitioner av roller.64  

Den yrkesrelaterade rollen kan även uttryckas i samband med organisations-

identiteten. Även detta kan ses som ett sätt att skapa en gemenskap och tillhörighet. 

Organisationsidentiteten blir framförallt framträdande om organisationen upplevs 

som positiv. Är organisationen grunden för rollen blir också övriga medarbetare 

mindre benägna att uppfatta övriga grupper inom organisationen som negativa.65  

Även om organisationens värden kan ses som en övergripande identitet i för-

hållande till rollen är det ofta vanligt att framför allt nyanställda i första hand iden-

tifierar sig med den egna yrkesgruppen eller avdelningen. En organisation kan där-

med bestå av mer eller mindre olika och löst sammankopplade grupper, vilket också 

visar på att en individ kan inneha flera olika roller samtidigt. När en individ ingår i 

flera olika roller kan det så klart även uppstå konflikter, framför allt om de belägger 

individen med motstridiga krav. Att inneha olika roller kan även vara en fördel. En 

individ kan därigenom bygga upp en mångsidig kunskapsbank. Det kan även ge en 

större förståelse för misslyckanden i och med att de inte är lika bunden till en enda 

bild av sig själv. Andras bild blir inte heller lika starkt sammankopplad med en enda 

roll.66 

Även status och makt är i stor utsträckning kopplade till roller och den identitet 

som medlemmarna känner med gruppen men också i relation till hur andra utom-

stående uppfattar gruppen. Detta kan framför allt ta sig uttryck genom att vissa 

grupper eller organisationer upplevs som mer betydande än andra. Statusen kan 

vara kopplad till flera olika aspekter, bland annat kan det vara kulturellt betingat 

eller kopplat till att vissa grupper får större ekonomiska tillgångar i sitt arbete.67 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter  

Roller och miljö förekommer i denna studie som teoretiska koder då dessa kunde 

sätta in de faktiska koderna i ett sammanhang som förklarar arkivkonsulernas syn 

på deras roll.  

Begreppet miljö har ovan utgått från Bronfenbrenners teori om den ekologiska 

modellen. Enligt den påverkas en individ av händelser utifrån olika strukturer, li-

kaså tar sig begreppet roller eller identitet uttryck på varierande stadier. En individs 

identitet kan utgå från ett personligt plan, en grupp eller en organisation.  

I och med att arkivkonsulten arbetar i olika miljöer och strukturer dagligen an-

sågs begrepp som behandlar detta relevant. Det är dock i förhållande till de faktiska 

koderna som de teoretiska blir intressanta. Dessa kommer att beskrivas i nästkom-

mande kapitel.  

                                                 
64 von Platen (2006), s.46. 
65 von Platen (2006), s.46. 
66 Ashforth & Mael (1989), s.30f.  
67 von Platen (2006), s.49.  
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Undersökningen  

Studiens undersökningsdel disponeras utefter de faktiska koder som jag presenterat 

kort innan i metodkapitlet. Dessa är, som också berörts, inte åtskilda utan går till 

stor del in i varandra, vilket gjort att jag valt att till exempel behandla kategorierna 

kund och stadsarkivet tillsammans. Det kan även förekomma att en kategori åter-

kommer i samband med en annan. Likaså kommer inte kärnkategorin resurser att 

behandlas separat eftersom den är relaterad till de övriga i så stor grad att det helt 

enkelt inte är möjligt eller särskilt relevant att analysera denna kategori enskilt. 

Kärnkategorin kommer istället att gå som en röd tråd genom de faktiska koderna. 

Sammankopplingen mellan resurserna och de teoretiska utgångspunkterna är, som 

beskrivits i syftet, att de resurser som arkivkonsulten kan tillgå i sitt arbete är bero-

ende av vilken miljö som de rör sig i. Resurserna och miljön påverkar i sin tur ar-

kivkonsulternas yrkesutövning och roll. Det som kommer att beskrivas i detta ka-

pitel är just de resurser som arkivkonsulterna har att tillgå i sitt arbete.  

Miljöbegreppet kommer också att beröras i nära anslutning till plats. Det är 

viktigt att utveckla deras relation med varandra. Miljön har, som sagt, i denna studie 

utgått från Bronfenbrenners definitioner, vilket innebär att miljön utgörs bland an-

nat av de normer, strukturer och relationer som existerar inom till exempel en orga-

nisation.68 Miljön är därmed inte endast en specifik plats utan den kultur som finns 

kopplad till platsen.  

Nedan kommer jag vidare att redogöra för tidens och miljöns roll, både som en 

tillgång och som en bristvara som kan försvåra arkivkonsulternas roll. Tid är även 

den faktiska kod som varit mest framträdande i informanternas utsagor, vilket har 

gjort att jag valt att presentera den först. Eftersom kategorierna går in till stor del i 

varandra har jag i övrigt ingen särskild tanke bakom de faktiska kodernas presen-

tationsordning.   

Tid  

Tid är en central del av arkivkonsulternas vardagliga arbete. Alla de uppdrag som 

genomförs, oavsett om de är abonnemang eller kortare, är präglade av just tid. Innan 

ett uppdrag påbörjas görs till exempel en beräkning av hur lång tid uppdraget ska 

ta. Det är sedan utefter dessa marginaler som arkivkonsulten arbetar. För att åter-

koppla till den diskussion som förts i inledningen till denna studie har arkivkonsul-

terna på grund av sitt arbetssätt, där de går in i en verksamhet under en kort tid, inte 
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heller ägandeskap över det arkiv som de arbetar med. Något som även Henry fram-

förde som en konsekvens av att använda sig av konsultrollen.69 

Eftersom arkivkonsultens roll är så nära sammankopplad med tid är det också 

denna aspekt som till stor del skiljer dem från ”vanliga” arkivarier, något som jag 

också kommer att återkomma till längre fram i texten. Informant B beskriver och 

reflekterar kring upplägget av tid och framhåller att det krävs en hög grad av kon-

troll inom konsultyrket. Eftersom varje timme räknas och de dessutom vet exakt 

vad varje timme kostar kan de inte sitta och fika bort tid under en arbetsdag. I jäm-

förelse beskriver hen istället kommunalt arbete: 

 
… det finns ju ganska många som har jobbat inom kommunal verksamhet eller myndigheter 
som aah men det går ganska långsamt man går till jobbet gör tre saker och sen går dom hem 
asså så ur den aspekten är det ju inte samma… asså det kan se olika ut, man disponerar tiden 
på ett annat sätt… eh när man inte är uppdrags… när man inte är uppdragsfinansierad på det 
sättet. Nu låter det som om att jag snackar skit om alla som inte jobbar ihjäl sig men man har 
lite annan syn på sin arbetstid, eller man vet att man måste pausa och fika då måste man beräkna 
in det och man har en ganska god överblick över vad man gör på en dag eller vad man produ-
cerar på en dag.70 

 

Det finns därmed enligt informant B inte ett lika stort prestationskrav inom ett van-

ligt yrke som inom konsultyrket där varje timme räknas. Detta blir också enligt hen 

extra tydligt när anställningsformen är på timmar. Att vara projekt- eller fastanställd 

innebär att ens tid inte redovisas lika tydligt som när arkivkonsulten är timanställd.71  

Det är därmed en ganska ansträngande anställningsform som ställer många krav 

på arkivkonsulten. Informant A anser till exempel att det finns det en större risk att 

bli utbränd som arkivkonsult än som vanlig arkivarie just för att de alltid behöver 

prestera inom uppdragen.   

 
… men annars tror jag kanske att man inte jobbar som konsult hela sitt liv utan det är någonting 
som man gör ett tag för det är ju lite mer stressigt än andra yrkesroller just för att man måste 
prestera väldigt mycket hela tiden och det är ju ganska snabbt…[…]… så jag tror att det kanske 
är lite högre procent risk att man bränner ut sig som konsult än att man inte är konsult…72 

 

Tiden gör därmed att arkivkonsultens arbete skiljer sig från ”vanliga” arkivarier. 

Framför allt kräver ett uppdragsbaserat arbetssätt att de har en kontroll över vad 

som behöver göras under en dag. Detta är även sammankopplat med de prestations-

krav som informant A beskriver i citatet ovan. Som skildrats tidigare i de teoretiska 

utgångspunkterna framkommer den egna rollen genom en jämförelse av andra.73 

Det som informant A och B redogör för här ovan kan därmed ses som ett sätt att 

genom jämförelse lyfta de aspekter som är viktiga för deras yrkesroll. Genom detta 

kan de framhålla vad deras egen yrkesroll innefattar och därmed även vad den inte 

innefattar.  

                                                 
69 Henry (1998), s.313. 
70 Intervju: informant B, 2017-03-10. 
71 Observation: informant B, 2017-02-22. 
72 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
73 Bronfenbrenner (1979), s.85. 
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En aspekt som skiljer sig är just den som berörts tidigare, nämligen att arkiv-

konsulten inte har något fysiskt ägandeskap över arkiven, samtidigt arbetar arkiv-

konsulten även utefter många av de aspekter som Henry anser är karaktäristiska för 

den traditionella arkivhanteringen.74 I förhållande till diskussionen om det nya pa-

radigmet kan arkivkonsultens roll därmed ses röra sig mellan dessa olika synsätt. 

Tiden och miljön   

Även om arbete under tidspress kan upplevas som ansträngande, vilket beskrivits 

här ovanför, anser ändå informanterna att det finns fördelar med att gå in på en 

arbetsplats under en kortare tid. Arkivkonsulterna kan på ett annat sätt till exempel 

driva arkivfrågor och de regelverk som är kopplade till dessa. 

 
Man kommer utifrån och just för att det är lite vid sidan av så kan man kanske vara lite tuffare 
när man säger till… inte på ett otrevligt sätt nu men just att man kan säga… att man kan luta 
sig mycket mer mot regler och säga att så här fungerar det…75 

 

Det som informant C lyfter fram här ovan beror framförallt på att de själva inte är 

inne i den arbetsmiljö som de gör uppdrag i. Skulle de istället vara arkivarier som 

är fastanställda på en plats skulle de troligtvis inta en annan roll eftersom de kanske 

inte vill stöta sig med vissa inom det sociala spelet eller förstöra den sociala sam-

manhållningen, vilket visas av nedanstående citat från informant C: 

 
… man är ju inte del av den sociala sammansättningen på de sättet så om man går in och ställer 
krav i arbetssituationen så behöver ju inte de sippra över sen på raster och på de här andra eeh… 
så då tycker jag, då är ju konsultrollen bättre…76 

 

Genom denna distans hamnar som sagt regler mer i fokus och det är också lättare 

att förmedla detta på ett rakare sätt. Det kan dock självklart förekomma att de som 

arbetar som arkivkonsulter också kan trampa folk på tårna när de går och kanske 

ändrar på arbetssätt som funnits under en lång tid innan. Om dessa riktlinjer efter-

följs eller inte är en annan sak men det är trots allt lättare att säga till om dem just 

för att de slipper oroa sig över att deras anmärkningar skulle påverka till exempel 

lönefrågor och så vidare.77  

Att just stå utanför kan också göra så att arkivarien hamnar högre upp i den 

interna hierarkin på ett annat sätt än vad de kanske hade gjort om de arbetade där 

på heltid. Informant B beskriver till exempel att de som hen arbetar med inom verk-

samheten vill att hen istället framför de förändringar som behöver ske. 
 

Just på den här [verksamheten] har jag hört att ”aah men kan du säga det för dom lyssnar mer 
på dig än på någon annan” och det är väl en balansgång, har jag jobbat där väldigt länge då har 
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jag blivit en i gänget och en i receptionen då kommer ju jag att på något sätt inlemmas i deras 
hierarki och då är jag inte högst upp på den listan för då är jag ju där i arkivet liksom men om 
jag kommer in lite snabbt och använder mig av stadsarkivets… power [skratt] så kanske jag 
liksom kan eeh så tror jag att dom liksom lyssnar lite mer men aah...78 

 

Detta visar även på att de kunskaper som arkivkonsulten har värderas mer när de 

endast rör sig i en verksamhet under en kort tid. Detta har också en grund i den 

sammankoppling som arkivkonsulten har med stadsarkivet. Eftersom stadsarkivet 

troligtvis ses som experter inom arkivfrågor får konsulterna genom association en 

högre status. Arkivkonsultens organisationsidentitet och det samröre som de har 

med stadsarkivet blir därmed ett sätt att framföra sina åsikter. Som beskrivits i av-

snittet rörande roller är status sammankopplad med gruppens egen uppfattning om 

sin roll men uttrycks även i dess relation till andra grupper.79 Att arkivkonsulten 

ombes framhålla de åsikter som de inom kundens verksamhet har kan därmed för-

knippas med att kunderna uppfattar att arkivkonsulten i sin roll som anställd vid 

stadsarkivet har en högre status. 

I kontrast till arkivkonsulternas ansedda expertroll har Runardotter tidigare 

framhävt att hennes informanter upplever att deras status inom den verksamhet som 

de verkar inom är låg.80 Denna studie står inte i rak motsats till detta då arkivarierna 

som arbetar på plats upplever samma problem. Det som framkommer är dock att de 

som arbetar på plats kan använda arkivkonsulten för att komma högre upp i besluts-

fattningen.  

Informant B beskriver också skillnaden mellan att gå in i verksamhet under en 

kortare tid och att arbeta inom en miljö genom ett exempel från erfarenhet av att 

göra uppdrag inom själva stadsarkivet.  
 
Det är svårare i den meningen att man sågs som ny. När man kommer in som konsult utanför 
SSA ser kunden en endast som konsult och vet inte om att man är ny. Man har ett övertag i 
form av sin utbildning och man är mer kunnig än vad som är fallet på SSA där alla vet att man 
är ny och man ska samtidigt jobba med andra som kanske arbetat som arkivarier i 25 år…  

Ett annat problem är att man inte kan släppa det man gjort. Är man ute hos en kund släpper 
man uppdraget när det är avslutat. Det funkar inte på samma sätt när man jobbar på SSA utan 
många kan komma långt efter och fråga om just [det uppdraget] som man gjort…81 

 

Vad uttalandet från Informant B beskriver är därmed en motsats till den status som 

tidigare skildrats hos kunden. Hos kunden kommer arkivkonsulten in under en kort 

tid och hamnar med sin kunskap högre upp i hierarkin än de arkivarier som arbetar 

fast på verksamheten. När arkivkonsulten gör uppdrag hos den egna verksamheten 

som hen är anställd hos uppstår andra aspekter som annars inte beräknas in i upp-

drag. Arkivkonsulten behöver till exempel beakta sin egen bakgrund på ett annat 

sätt. Rollen som ny existerar inte hos kunden men blir framträdande hos stadsarki-

vet eftersom arkivkonsulten rör sig i denna miljö på ett annat sätt. För att återkoppla 
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35 

 

till Runardotters studie återfinns den problematik som beskrivits tidigare inte bara 

inom en arbetsplats där arkivarien är en specifik arbetsgrupp utan även i en miljö 

där en stor majoritet är arkivarier. 

Bronfenbrenner skulle i detta sammanhang troligtvis även anse att det är just 

miljön i de olika mikro- och mesosystemen som tillåter arkivkonsulten att inta olika 

roller i verksamhetens hierarki. Som informanterna ovan beskriver kan de i kundens 

miljö, det vill säga mesosystemet, prata friare och förhålla sig mindre strikt till den 

struktur som finns där.82 

Att kunna ställa andra krav, det vill säga lyfta arkivfrågor på ett annat sätt, samt 

komma högre upp i hierarkin inom en verksamhet kan sammankopplas med till-

gången till eller avsaknaden av en resurs. Arkivkonsulten i sig förändras inte på kort 

sikt från en plats till en annan utan det är de olika miljöerna som möjliggör dessa 

förändringar. Som Bronfenbrenner säger uppmuntrar och motverkar de olika mil-

jöerna olika normer och roller som en individ kan använda sig av.83 Uppdrag som 

görs ute hos kunden är, som visats, karaktäriserad av resursen tid, vilket i sin tur 

gör att de hamnar högre upp i hierarkin. Deras roll som arkivarier blir därmed vär-

derad högre när de går in en kort tid i en verksamhet. När begränsingen på resursen 

tid däremot är mer frånvarande, vilken den är inom stadsarkivets miljö förändras 

också arkivkonsultens roll. Att de kommer högre upp i hierarkin framkommer inte 

utan de måste istället anpassa sig till andra roller som till exempel ny.  

Att flytta runt på olika platser och gå in i olika verksamheter under en kortare 

tid ställer också vissa krav på arkivkonsulten i form av framtoning och personlighet. 

Även om de kanske hamnar högre upp i hierarkin finns det samtidigt en struktur 

som de måste anpassa sig efter.  
 
… man måste ju kanske, man måste ju ändå vara ganska flexibel. Man måste, man kan ju liksom 
inte komma med sina hårdnackade, sitt hårdnackade regelverk som när man kommer ut på en 
arbetsplats, dom äger ju arbetsplatsen så man måste ju vara flexibel…84 

 

Det krävs därmed att arkivkonsulten tar kundens miljö och förutsättningar i beakt-

ning. Även om hen till viss del står utanför strukturen är det för kunden som upp-

draget genomförs och det kräver att arkivkonsulten också anpassar sig till de givna 

omständigheterna som råder.  

Denna flexibilitet gäller även när det handlar om att lösa olika uppgifter, vilket 

också underlättas om arkivkonsulten är socialt smidig och kan kommunicera med 

de personer inom arbetsplatsen som hen behöver prata med, till exempel genom att 

delta vid fikapauser och så vidare. Som arkivkonsult ska de helt enkelt kunna smälta 

in på arbetsplatsen och samtidigt vara:  
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…[…]… ödmjuk inför att det ändå är dom som på något sätt äger massa med kunskap som 
man själva inte har eeh aa om organisationen osv. Det är väl alltid bra sen å va ändå ganska 
professionell och korrekt å så…85 

 

Informant C beskriver i likhet med ovanstående citat att kontaktskapande och en 

känsla för strukturen hos verksamheten är viktigt:  
 
Arbetsplatser ser ju så himla olika ut och då måste man vara lite anpassningsbar så där så att 
man kan känna av… och anpassa sig så att det blir ett bra jobb. För man kommer ju dit, och det 
sa jag ju till dig förra gången, man kommer ju alltid att stå lite utanför de här arbetsplatsen även 
om man även kommer att ingå i den samtidigt som man är där... och då gäller det att få en bra 
kontakt, framförallt med dom viktiga personerna som, ehh dels de som bestämmer och som har 
koll på grejerna och så där.86 

 

Ska ett uppdrag utföras på ett bra sätt behöver arkivkonsulten kunna urskilja de 

strukturer som finns i kundens miljö. Det är till exempel viktigt att veta vem det är 

som tar de avgörande besluten. Informant B betonade vid ett annat tillfälle att det 

samtidigt är viktigt att veta vem som är ens kontaktperson hos kunden. För även om 

det kanske inte är kontaktpersonen som innehar den beslutsfattande positionen är 

det betydelsefullt att arkivkonsulten inte går över huvudet på kontaktpersonen.87 

Vidare beskrivs det att uppdelningen mellan att arbeta på stadsarkivet och ute på 

verksamheterna även kan skapa en viss förvirring i rutinerna.  
 
… man ju lite splittrad sådär man jobbar ju bara ett viss antal dagar i veckan eller ett visst antal 
timmar i veckan och då får man ju inte riktigt samma kontinuitet..eeh..som om man hade va-
rit…om man är på en arbetsplats…88  

 

Ovanstående citat är dock beroende av om arkivkonsulten arbetar på tidsbegränsade 

eller abonnemangsuppdrag. Att arbeta utefter abonnemang ger mer känslan av att 

vara inne i verksamheten eftersom arkivkonsulten återkommer på en kontinuerlig 

basis till samma kund.  

Informant A är den arkivkonsult som har mest erfarenhet av att arbeta på detta 

sätt. Alla de observationstillfällen som genomfördes med denna informant var 

abonnemangsuppdrag. Dessa skilde sig från de övriga observationerna i och med 

att arkivkonsulten kunde planera längre fram i tiden men även ta dagen mer som 

den kommer. Samtidigt som till exempel informant B behöver planera så att hen 

presterar någonting under varje timme kan informant A göra ett mer grundligt ar-

bete utan samma tidspress.89  

Att arbeta utefter abonnemang ger till exempel konsulten mer tid att sätta sig in 

i verksamheten och materialet, vilket så klart underlättar alla typer av uppdrag men 

framförallt arkivkonsultens. Det första observationstillfället med informant A inne-

                                                 
85 Intervju: informant B, 2017-03-10. 
86 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
87 Observation: informant B, 2017-03-08. 
88 Intervju: informant B, 2017-03-10. 
89 Observation: informant A, 2017-02-20 & 2017-03-14: Observation: informant B, 2017-03-08.   
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fattar ett uppdrag som gått i arv från andra arkivkonsulter, vilket innebär att materi-

alet har behandlats på ett varierat sätt. Det finns dock inom abonnemangen tid för 

just dessa typer av problem. Det framhålls även att det är väldigt skönt att ha en 

bas, det vill säga stadsarkivet, att utgå från och tillbringa den mesta tiden vid. Att 

ständigt flytta runt mellan olika verksamheter ses också som det mest stressfulla 

momentet av yrket.90 

Tiden och arkivkonsulten   

Som visats här ovan upplever alla informanterna både fördelar och nackdelar med 

att arbeta tidsbegränsat. Det kan både vara ett sätt att lyfta fram arkivfrågor på ett 

tydligare sätt men kan också leda till att de måste göra avkall på sitt arbete. Infor-

mant C beskriver att de som är fastanställda, i denna mening de som arbetar på plats 

inom en och samma verksamhet, kan tackla problemen på ett annat sätt än de som 

är arkivkonsulter. Det är till exempel alltid bra att ha deadlines på de arbeten som 

görs men att de samtidigt inom yrket som arkivkonsult kan vara väldigt snäva, vil-

ket också gör att de är svåra att uppnå på ett bra sätt.91  

Som fastanställd finns det likväl en större möjlighet att fördjupa sig inom det 

projekt som utförs eftersom arbetsdagen ser annorlunda ut. Det framhålls till exem-

pel att de som är fastanställda vet vad de har framför sig och kan planera sin tid 

utefter det. De kan därmed avsätta tid från sina andra arbetsuppgifter på ett annat 

sätt än de som är arkivkonsulter kan.92 Informant C beskriver konsultyrket istället 

på detta sätt: 
 
… när vi var på [Verksamheten] […] då var det en kille där som kom på att aa men vi är som 
kommandoarkivarier [skratt] vi sätts in i en konflikt och sen så går vi in och rensar upp och sen 
så sticker vi därifrån. Det är lite så det är asså... man är en kort intensiv period och sen ska man 
se till att det blir så bra som det går hela tiden men hade man varit anställd kunde man ju ha 
kunnat tagit det lite lugnare… kanske hade det blivit bättre då eftersom man hade kun-
nat...ställa...eller aa levt upp mer till sina egna krav på sig själv…93 

 

Citatet ovan visar på en uppfattning om konsultyrket. Det kan vid vissa tillfällen 

vara väldigt intensivt då tiden kanske inte räcker till så mycket mer än att gå in i 

verksamheten och ”rensa upp”, vilket leder till att arkivkonsulten gör ett så bra ar-

bete som möjligt med de marginaler som hen får. De som är fastanställda behöver 

inte arbeta utefter samma förutsättningar utan kan istället i större utsträckning leva 

upp till de egna kraven.  

Även informant B menar att de som arbetar som arkivkonsult måste prioritera 

och planera sin tid på ett annat sätt än om de varit en ”på-plats” arkivarie. Vid ett 

observationstillfälle på den verksamhet som informant B utför uppdrag åt diskute-

rade vi hur arkivkonsulten lägger upp och planerar sitt arbete. Detta uppdrag går ut 

                                                 
90 Intervju: informant A, 2017-03-14: Observation: informant A, 2017-02-20.  
91 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
92 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
93 Intervju: informant C, 2017-02-24.  
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på att ordna, förteckna och leverera arkiv till stadsarkivet. När arkivkonsulten börjar 

förteckna ett arkiv blir det också klart inom vilka områden som det saknas material. 

Det blir därmed nödvändigt att undersöka om dessa handlingar finns någon annan-

stans, till exempel inne på någons arbetsrum. Detta har resulterat i att det har upp-

stått diskussioner om hur arkivkonsulten på bästa sätt ska fråga personalen om de 

handlingar som saknas. Resonemanget bygger på om ifall de ska vara en offensiv 

eller defensiv arkivarie, vilket innebär om de aktivt ska söka upp det material som 

saknas eller om de ska efterfråga handlingarna och sedan se vad som dyker upp. 

Denna tankegång hade kanske inte uppstått om de istället varit inne i en verksamhet 

på heltid. Att efterfråga handlingar kan leda till att de får mer material att arbeta 

med än vad som ursprungligen var inräknat. Vill sedan kunden inte betala för att 

lägga till tid kanske det krävs av arkivkonsulten att göra avkall på sitt arbete.94  

Det som beskrivs ovan av både informant B och C kan återigen ses som ett sätt 

att definiera den egna gruppen och rollen genom att jämföra arkivkonsultens arbets-

sätt med de som är ”på-plats” arkivarier. Genom att lyfta fram hur arkivarier ”på-

plats” inom en verksamhet arbetar kan de även beskriva hur de själva inte arbetar. 

De som är på plats kan till exempel fördjupa sig mer i uppdraget medan en som 

arbetar som arkivkonsult ibland får gå in och endast ”röja upp”. 

Att kunna planera sin tid och arbeta effektivt är därmed något som är viktigt för 

arkivkonsulterna. Lyckas arkivkonsulten inte i sin planering kan det leda till att hen 

måste stressa mer eller begränsa sina egna kvalitetskrav.  
 
… man (har) bara sin bestämda tid och då kan ju känna att nä jag skulle vilja göra ett bättre 
jobb än vad jag kan på den tiden så att man får göra avsteg på… sina egna kvalitetskrav för jag 
skulle jättegärna göra som [kollegas namn] och allt enligt reglerna, aah allt enligt dom regler 
som finns hos stadsarkivet, men de går ju inte i en praktisk verksamhet när man ska ut... man 
har en viss tid… man har en viss budget och så som ska hålla och då får man göra avkall på 
arkiv… aah så att det kan… det kan jag uppleva som ett problem.95 

 

Som informant C beskriver finns det en medvetenhet från arkivkonsulternas sida 

att de skulle kunna göra ett bättre arbete men att det inte enbart är tidsrelaterade 

begränsningar utan även till exempel ekonomiska. För en institution som har arkiv 

som huvudsyfte, det vill säga stadsarkivet, resoneras det troligtvis annorlunda kring 

prioriteringsfrågor. Inom en ”vanlig” verksamhet ses arkivet på ett annat sätt, något 

som arkivkonsulterna också behöver anpassa sig till. Det finns därmed olika för-

väntningar och förutsättning av för att arbeta med arkivfrågor beroende på vilken 

miljö arkivkonsulterna rör sig i. Utifrån Bronfenbrenners teori kan det med andra 

ord framhållas att miljöerna formar de utgångspunkter som finns rörande ett väl 

utfört arkivarbete.96  

Tiden kan samtidigt också ses som en motivation för arbetet. För även om det 

kan hända att arkivkonsulterna måste göra avkall på sitt arbete är det också en sporre 

                                                 
94 Observation: informant B, 2017-02-22. 
95 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
96 Bronfenbrenner (1994), s.38ff. 



39 

 

för att arbeta så effektivt som möjligt, vilket gör att de även måste utarbeta bra 

rutiner för hur de på bästa sätt ska arbeta effektivt inom de olika uppdrag som de 

gör. Detta ses som en ganska specifik kunskap som arkivkonsulterna innehar och 

som de behövt utveckla på grund av hur deras arbete ser ut.97  

Varför detta är en nödvändig egenskap reflekteras också i observationerna. Av 

alla de uppdrag som jag fick följa med på var det två tillfällen av sex som jag åter-

kom till samma verksamhet. Alla andra tillfällen var vid skilda verksamheter och 

innefattade varierade typer av handlingar som också krävde olika arbetssätt.98  

Att behöva arbeta effektivt har även resulterat i att det finns en ganska utbredd 

kultur av att dela med sig av de arbeten som gjorts inom ett uppdrag. Har en arkiv-

konsult till exempel arbetat fram en gallringsframställan eller andra rutiner som hen 

tycker är bra är det fritt för andra att använda kunskapen igen. Det ska därmed inte 

vara nödvändigt att slösa tid på något som någon annan redan har gjort. Att de ska 

slippa uppfinna hjulet två gånger om är till exempel en fras som återkommit flera 

gånger under studien. Samtidigt framhålls att det är viktigt att utvecklas, kan saker 

förbättras ska de också göra det så att man inte står och stampar på samma plats 

under allt för lång tid.99  

 

Sammanfattningsvis kan tiden ses som den aspekt som skiljer arkivkonsulterna från 

”vanliga” arkivarier. Det är i denna jämförelse som deras egen roll och yrkesutöv-

ning framkommer. De måste på grund av tiden genomföra sina uppdrag mer effek-

tivt, beräkna varenda timme och i vissa fall göra avkall på sitt arbete. Detta har 

också gjort att de utvecklat speciella kunskaper för att bearbeta materialet, till ex-

empel rörande hur de ska arbeta så effektivt som möjligt. Egenskaper som är viktiga 

för arkivkonsulten är därmed att kunna hantera många olika typer av arkivhante-

ringar. Att röra sig i många varierade miljöer, som är kopplat till att arkivkonsulten 

arbetar på olika platser, gör att de kan anpassa sig friare till den sociala strukturen 

och få en annan roll än de arkivarier som arbetar på-plats inom verksamheten. Trots 

att arkivkonsulten och de ”vanliga” arkivarierna har liknande yrkesroller kan arkiv-

konsulten, tack vare tiden, lyfta vissa frågor, till exempel rörande lagar eller änd-

ringar/förbättringar, på ett annat sätt. Sammankopplingen med stadsarkivet kan 

också göra att de får en högre status ute hos kundens verksamhet.  

Kunskap  

I detta avsnitt kommer jag att presentera de gånger som kunskap lyfts som viktigt 

för arkivkonsulterna samt hur detta används i deras arbete. Detta är både relaterat 

                                                 
97 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
98 Observation: informant A, 2017-02-20; Observation: informant B 2017-02-22; Observation: informant C, 

2017-02-15. 
99 Intervju: informant A, 2017-03-14; Observation: informant A 2017-03-14. 
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till hur informanterna använder sin egen kunskap men också andras kunskap i sitt 

arbete. Som beskrivits tidigare i studien är arkivkonsultens arbete och hur de ser på 

sin egen roll sammankopplat med vilka resurser de kan tillgå inom en specifik 

miljö. Detta påverkar därefter arkivkonsultens roll, vilket också framkommit i sam-

band med tid. Att ha tillgång och kunna använda sig av den egna gruppens kunskap 

men också stadsarkivets och kundens kunskap framhålls som en central del i infor-

manternas arbete och därmed en viktig resurs när de ska utföra ett uppdrag. 

Kunskapsöverföring och kunskapsutveckling 

Inom Uppdragsverksamheten och inom Stadsarkivet arbetar de aktivt med olika ty-

per av kunskapsöverföring. Kunskapsöverföringen hänger även ihop med en kun-

skapsutveckling hos informanterna. Genom att överföra kunskap och hjälpa 

varandra i samband med till exempel uppdrag sker en utveckling av individens kun-

skap. Informant C förklarar att det sker en kunskapsöverföring på olika nivåer till 

och från olika människor. Inom Stadsarkivet har arkivkonsulten både den egna 

gruppen i form av Uppdragsverksamheten att tillgå men också de som arbetar inom 

andra verksamhetsområden.100  

Organisationsmässigt sitter de flesta verksamhetsområden som hör ihop nära 

varandra på stadsarkivet. Informant C beskriver det som deras ”lilla hörna”, vilket 

också underlättar för arkivkonsulterna när de behöver fråga om något som de arbe-

tar med. Detta understöds också av att många i uppdragsverksamheten arbetar med 

samma typ av uppdrag eller liknande uppdrag. Informant C beskriver att:  

 
[Det är] väldigt lätt att diskutera och ställa frågor och det sker ju väldigt spontant så då får man 
ju svar det som poppar för stunden […] För många jobbar ju med likartade saker även om de 
är inom olika områden…101 

 

Inom gruppen har de även en specifik tid på fredagar var fjortonde dag som är av-

sedd för just kunskapsöverföring av olika slag i form av UV-möten. Dessa beskrivs 

som lite mer formella eftersom det redan innan bestäms till viss del vad som ska 

diskuteras. Oftast går gruppen igenom allmän information som konsulterna kan tän-

kas behöva använda i sitt arbete men den största tiden ges till att alla får berätta vad 

de arbetar med just nu och även be om hjälp om något problem har uppstått.102 Som 

Kallberg redogjort för i forskningsläget anser hennes informanter att arkivyrket 

kommer att delas in i traditionella arkivarier och IT-arkivarier. Denna traditionella 

roll är i sig dock inte definierad.103 Inom stadsarkivet kan det till exempel framhållas 

åtminstone fyra olika grupper.104 De som arbetar med material på stadsarkivet och 

då framförallt historiskt material, de som arbetar med e-arkiv, de som arbetar med 

                                                 
100 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
101 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
102 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
103 Kallberg (2011), s.110. 
104 Diskuteras till exempel i intervju av informant A, 2017-03-14. 
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granskning/inspektion samt arkivkonsulterna. Detta i sin tur skapar en bred kun-

skapsbas för arkivkonsulterna som de kan använda inom sina uppdrag. 

Det finns även inom uppdragsverksamhetens grupp en viss skillnad mellan 

kunskap eftersom vissa har arbetat längre och andra under en kortare tid som arkiv-

konsulter. I samband med ett observationstillfälle sitter informant C och arbetar 

med ett material som ska plockgallras, vilket innebär att informanten helt enkelt 

plockar ut det som ska bevaras och gallrar det resterande. Detta kräver att varje 

pärm utreds och värderas utefter de gallringsbeslut som finns. I detta sammanhang 

undrar jag vilka problem som kan uppstå och vilka kunskaper som en arkivkonsult 

behöver för att kunna arbeta med ett väldigt brett och varierat material.105 

Informant C anser att den kunskap som finns rörande vad olika uppdrag kan 

innebära borde tas tillvara bättre. Inom diskussionen rörande utformningen och 

framtagningen av offerten, det dokument där det beskrivs vad som göras på ett upp-

drag samt hur lång tid som konsulten ska ha på sig, uttryckte till exempel informant 

C att de borde ta vara mer på den erfarenhet och kunskap som den som arbetat med 

likande uppdrag besitter. 106 Vissa inom uppdragsverksamheten kan därmed utöver 

rollen som arkivkonsult få en expertroll som är sammankopplad med den kunskap 

de har rörande en specifik verksamhet. Det kan också observeras att dessa personer 

får en högre status inom den egna gruppen.  

Det finns bland annat många som har en lång erfarenhet av att arbeta med upp-

drag inom skolor och de kan då använda dessa kunskaper för att förutse och planera 

för vad som eventuellt kan dyka upp under dessa uppdrag. I nuläget är det främst 

genom till exempel UV-mötena som andra arkivkonsulter kan tillgå denna kun-

skap.107 Detta kan också relateras till den tidigare diskussionen som informant B 

hade rörande att vara en offensiv eller defensiv arkivarie. Finns det kunskap om 

vilka handlingar som borde finnas inom den specifika verksamheten kan det under 

offertskrivandet göras en bättre uppskattning av materialets omfång och den tid som 

kommer att gå åt till att genomföra arbetet.108 

På en annan nivå ligger den kunskap som arkivkonsulten kan tillgå från stads-

arkivet i stort, både från dess anställda och organisationen. Informant C beskriver 

att inom stadsarkivet vid olika tillfällen hålls ”stora möten” som alla inom organi-

sationen kan delta i. Dessa beskrivs dock ligga på en mer generell nivå rörande till 

exempel lagförslag och sådant som arkivkonsulterna och andra inom stadsarkivet 

sedan kan använda inom sitt eget yrkesutövande, vilket också iakttogs när infor-

manterna arbetade ute bland verksamheterna. Informant C kunde använda denna 

kunskap för veta hur handlingarna skulle behandlas och informant A kunde använda 

                                                 
105 Observation: informant C, 2017-02-15. 
106 Observation: informant C, 2017-02-15. 
107 Observation: informant C, 2017-02-15. 
108 Observation: informant B, 2017-02-22. 
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denna kunskap för att förklara varför vissa önskemål som kunden hade inte var ge-

nomförbara.109 Just kunskap om regelverk är något som också Kallbergs informanter 

lyfter som utmärkande för arkivyrket.110 

Som framkommit här ovan finns det en tydlig kultur på stadsarkivet i form av 

kunskapsöverföring. Utifrån Bronfenbrenners teori skulle detta beskrivas som att 

mesosystemet, i detta fall stadsarkivet, uppmuntrar kunskapsöverföring med hjälp 

av bland annat rollspecifikationer, normer och värderingar. Att hjälpa varandra 

samt undervisa andra eller vara ett stöd när det kommer till arkivfrågor är därmed 

något som förväntas och uppmuntras av de som arbetar på stadsarkivet.111  

Stadsarkivet som kunskapsbas  

Den kunskap som de kan tillgå från sina medarbetare är det som kanske lyfts fram 

som allra viktigast och det mest centrala i det arbete som arkivkonsulterna utför. 

Vid flera observationstillfällen uppmärksammade jag hur konsulterna använder sig 

av andras kunskap och även stadsarkivet som kunskapsbas. Finns det något som 

arkivkonsulten inte kan svara på direkt tar hen med sig frågorna tillbaka till stads-

arkivet för att få svar. Under en observation med informant B går hen igenom de 

handlingar som är kvar och skriver upp de frågor som dyker upp under uppdragets 

gång. Dessa kan hen sedan ta med tillbaka till stadsarkivet för att fråga de kollegor 

som har mer kunskap om denna typ av verksamhet. Detta gör likaså informant A 

och C vid olika tillfällen.112 

Detta reflekterar även den uppfattning som finns hos kunderna, nämligen att de 

inte förväntar sig svar på en gång men att arkivkonsulten i form av anställd vid 

stadsarkivet ska kunna få fram svar på det mesta inom en inte allt för lång tid.  
 

… man förväntas ju ha svar men man förväntas ju inte alltid att svaren ska eeh jaa..[komma på 
en gång?] nää precis, utan man kan få gå hem och hämta svaren så att det…det är ju bra…113  

 

Vad informanten menar är att det finns en förståelse från kundens sida att arkivkon-

sulten inte är någon expert som kan allt men att hen ska ha resurserna att få fram 

svaren. Inom detta framhålls även miljön på stadsarkivet som väldigt bra. Det finns 

en tillåtande atmosfär och högt i tak. Informant C säger att:  

 
… det fungerar bra i den bemärkelsen att, vad jag har stött på och hört av andra här, så är ju 
alla som frågar väldigt måna om att svara och svara på en gång så det är en väldigt öppen 
arbetsmiljö så… så att det är ju en jättebra kunskapskälla eeh övrig personal på andra avdel-
ningar.114 

                                                 
109 Observation: informant C, 2017-02-15; Observation: informant C, 2017-02-21; Observation: informant A, 

2017-02-20. 
110 Kallberg (2011), s. 107. 
111 Bronfenbrenner (1994), s.38ff.  
112 Observation: informant B, 2017-03-08; Observation: informant A, 2017-03-14; Observation: informant C, 

2017-02-21. 
113 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
114 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
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Vad som beskrivs ovan är att stadsarkivet är ett centralt ”skyddsnät” för arkivkon-

sulten. Det finns ingen föreställning om att de ska kunna allt, expertrollen är därmed 

i detta sammanhang frånvarande, istället finnas stadsarkivet där för att det ska an-

vändas.  

Informant A beskriver också att det är väldigt skönt att veta att det finns den 

här kunskapen att tillgå när hen är ute och arbetar som konsult. Stöter de på något 

hos kunden som de inte kan svara på kan de alltid mejla andra kollegor och fråga, 

oftast är det någon annan som stött på liknande saker under tidigare uppdrag eller 

vet var de ska kolla för att hitta svaret.115  

Kunden som kunskapsbas 

Utöver den kunskap som kommer från konsulterna själva och den som kommer från 

stadsarkivet framhålls det som viktigt att även ta i beaktande den kunskap som kun-

den också innehar. Informant B framhåller att det för arkivkonsulten är viktigt att 

inte bortse från den kunskap som kunden har rörande sin egen verksamhet och att 

det gäller att vara:  

 
… ödmjuk inför att det ändå är dom som på något sätt äger massa med kunskap som man själva 
inte har om organisationen osv…116  

 

Vad informant B menar är att även om arkivkonsulten är anställd för att göra ett 

uppdrag och det är hen som genomför det ska kundens kunskap inte underskattas. 

Informant C framhåller liknande tankar och anser att: 

 
Som konsult kan man vara underlägen kunskapsmässigt eftersom man inte kan materialet lika 
bra som de som arbetar med handlingarna varje dag.117  

 

Som ovanstående citat visar kan kundens kunskap på samma sätt som stadsarkivet 

används som en tillgång och uppfylla en lika central funktion i arkivkonsultens ar-

bete. Samtidigt menar hen att arkivkonsulten kan skaffa sig en allmän och bredare 

kunskap om en typ av verksamhet, till exempel skolor. Detta blir på så sätt en till-

gång till den verksamhet som konsulten blir uthyrd till i och med att de därigenom 

vet från erfarenhet hur olika problem kan tacklas.118 Som informant C framhåller är 

det just förändringen i arbetet och träffa att många nya människor som är väldigt 

roligt.  

 

                                                 
115 Observation: informant A, 2017-03-14. 
116 Intervju: informant B, 2017-03-10. 
117 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
118 Observation: informant C, 2017-02-15. 
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Man lär sig mycket nytt hela tiden och utvecklas. Man utvecklar inte bara sina egna kunskaper 
inom arkiv utan även om hur verksamheter fungerar och vad för material som är viktigt för 
dom.119  

 

De korta uppdragen gör därmed att arkivkonsulten får en bredare kunskapsbas än 

vad en arkivarie som jobbar med samma typ av uppdrag får, vilket också kan rela-

teras till det som informant C beskriver här ovan. 

Det kan därmed finnas en förväntning att arkivkonsulten ska kunna arkiv och 

ha bra arkivkunskaper till exempel rörande lagstiftning och regelverk men inte nöd-

vändigtvis verksamheten i sig eftersom dessa kan se väldigt olika ut. Som beskrivits 

i de teoretiska utgångspunkterna innefattar en roll förväntade beteenden och resur-

sen kunskap kan hjälpa arkivkonsulten att uppnå dessa förväntningar.120 Informant 

C tycker därför att det är väldigt skönt när kunden utgår från att arkivkonsulten inte 

kan något om verksamheten.  

 
… [kunden] sa att ”jag utgår från att ni kan noll om de här” och det är jätteskön ingångsvinkel 
sådär för att även om det är samma dokumenttyper och sånt som dyker upp här och där och att 
man då vet att aah dom här handlingstyperna kan man gallra och så där så måste man ändå 
förstå dom i olika sammanhang…121 

 

För att igen koppla till Bronfenbrenners teori och på det sättet som ett mesosystem 

understödjer ett visst typ av beteende genom till exempel roller och värderingar 

återses detta även i samband med det som beskrivits ovanför.  Det finns både som 

beskrivits tidigare en kultur av att använda den kunskap som finns inom stadsarki-

vet men samtidigt också en vetskap, framförallt från arkivkonsulternas sida, om att 

kundens kunskap är lika viktig som deras. Detta har också mynnat ut i den rollför-

väntning som finns sammankopplad med arkivkonsulten, nämligen att de inte ska 

kunna verksamheten som de arbetar i men samtidigt använda sig av stadsarkivet 

och den kunskapen som finns där i sitt arbete.122  

 

Sammanfattningsvis kan kunskapsöverföring och kunskapsutveckling framhållas 

som centralt i arkivkonsulternas dagliga verksamhet.  Som till exempel citatet ovan 

visar finns det olika förväntningar på vad arkivkonsulten ska kunna inom sin yrkes-

roll. Sammantaget ska arkivkonsulten kunna regelverk, materialet och ha en allmän 

kunskap om arkiv. Detta innebär dock inte att de ska kunna allt utantill, vilket gör 

att stadsarkivets och kundens kunskap också är viktiga resurser för arkivkonsulten. 

Kunskap kan därmed ses som sätt att leva upp till de förväntningar som finns rö-

rande arkivkonsultens roll. Att röra sig i olika miljöer gör också att arkivkonsulten 

                                                 
119 Observation: informant C, 2017-02-15. 
120 Bronfenbrenner (1979), s.84. 
121 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
122 Bronfenbrenner (1979), s.84. 
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har en bred kunskapsbas. De som gjort många uppdrag inom samma typ av verk-

samhet, till exempel skolor, kan också få en roll som expert i den egna arbetsgrup-

pen.   

Stadsarkivet och kunden  

Stadsarkivet och kunden är de mest centrala punkterna i arkivkonsultens yrkesut-

övning eftersom det är de som utgör grunden för deras arbete. Som omnämnts tidi-

gare kommer stadsarkivet och kunden att behandlas under en gemensam rubrik, 

främst eftersom de helt enkelt berörts i relation till varandra och det skulle vara 

onödigt för att inte tala om missvisande att börja plocka isär informanternas utta-

landen.  

Arkivkonsulten och kunden  

Som berörts under tidigare rubriker spelar såväl stadsarkivet och kunden in när det 

handlar om konsulternas roll i förhållande till tid och miljö men kanske ännu tydli-

gare i förhållande till kunskapsutveckling och kunskapsförmedling. Detta avsnitt 

skulle också kunna innefattas under koden kunskap men eftersom hur denna kun-

skap överförs är sammankopplad med kunden som utgångspunkt valde jag att re-

dovisa detta separat. Kunden blir därmed i detta sammanhang det primära och kun-

skapsöverföringen sekundär, vilket gör att den lämpar sig bättre under kategorin 

kund.  Att arkivkonsulterna använder stadsarkivet som en kunskapsbank har blivit 

evident vid återkommande gånger under mina observationer samt under intervju-

erna. Eftersom jag redan berört denna punkt nöjer jag mig med att endast nämna 

det här återigen.  

Istället går det i detta sammanhang att se hur arkivkonsulten tar den kunskap 

som ges från stadsarkivet och i sin tur överför den till kunden. Hur detta ser ut 

varierar beroende på kundens vilja samt vilket typ av uppdrag som utförs av arkiv-

konsulten. Informant A beskriver skillnaden mellan de olika uppdragen och menar 

att det kan se annorlunda ut om de arbetar med abonnemang eller korttidsuppdrag. 

Det kan därmed även vara ganska blandat när kunskapsöverföringen sker. Inom de 

observationer som jag genomförde kan det dock framhållas att tre av fem verksam-

heter efterfrågade någon form av utbildning samtidigt som eller efter det att upp-

draget var slutfört.123  

Vid ett tillfälle med informant A tyckte kunden att det mesta som hade med 

arkiv att göra upplevdes som svårt och hen verkade vara ganska nervös och obe-

kväm i sin roll som ansvarig för arkivfrågor. Fastän kunden trots allt hade en ganska 

                                                 
123 Intervju: informant A, 2017-03-14 samt till exempel, Observation: informant B, 2017-03-08; Observation 

informant C, 2017-02-21. 
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bra förståelse för arkivfrågor kunde informant A erbjuda ett utbildningstillfälle, 

mest för att göra kunden mer bekväm i roll och försäkra hen att allt var på rätt väg.124  

Är det ett kortare uppdrag så sker det främst när uppdraget är slutfört som ar-

kivkonsulten överför kunskap. Till exempel i samband med ett av informant C:s 

uppdrag, där en stor del av arbetet skedde på stadsarkivet, hade hen avstämnings-

möten under uppdragets gång och därefter en genomgång vid slutet där de tillsam-

mans gick igenom resultatet. Är istället uppdraget ett abonnemang där arkivkonsul-

ten återkommer någon dag i veckan till verksamheten kan kunskapsöverföringen 

sker mer parallellt med hela uppdraget.125  

Informant C beskriver att det ibland kan vara så att kunden redan besitter den 

kunskap som krävs och att konsulten då mer intar rollen som försäkrare:  

 
Det (kunskapsförmedling) beror väldigt mycket på vilka man möter, en del är ju jätteengage-
rade och kan mycket… kanske kan mer än vad jag kan inom vissa frågor, även inom arkiv och 
sånt där så att man både förmedlar kunskap som kanske redan finns men så kan man ju också 
komma… aah ibland så fungerar man som... stöd för vad dom redan pysslar med så att dom 
frågar ”är det såhär vi ska göra?” ”aa men det ser bra ut” aah men lite sådär... så att dom får 
bekräftelse på något som dom egentligen kan men dom ändå ställer frågan kanske för att just 
känna att ”aa vi är på rätt väg”126 

 

Detta kan också sammankopplas med det observationstillfälle som beskrivits ovan 

i samband med informant A. Inom båda dessa scenarion tar sig arkivkonsulten rol-

len som undervisare snarare än enbart uppgiftsutförare. Det kan även ses hur detta 

citat återspeglas i den observation som gjordes rörande informant A:s uppdrag där 

kunden egentligen har, om än kanske inte fullärd kunskap om arkiv, ändå en ganska 

bra kontroll över arbetet. Kunden är därmed en faktor som påverkar vilken roll som 

arkivkonsulten tar. 

Det som informant C beskriver ovan är dock främst kopplat till abonnemangs-

uppdrag. Inom kortare uppdrag har arkivkonsulterna oftast en mer specifik och av-

gränsad uppgift, vilket framförallt rör sig om att göra en utredning eller ordna och 

förteckna något som verksamheten själv inte hinner med.  

Återigen går det att omnämna Bronfenbrenner i och med att arkivkonsulten tar 

med sig den normen som finns inom stadsarkivet i form av kunskapsöverföring med 

ut till kunden. Som visats ovan finns det, inte så förvånande, i arkivkonsulternas 

arbete även ett inslag av rådgivning, stöd och utbildning inom arkivfrågor.  

Problematik i förhållandet till stadsarkivet och kunden   

Från kundens sida finns det som berörts tidigare under avsnittet om kunskap en 

förväntning att arkivkonsulten i sin yrkesroll ska kunna just arkiv samt använda sig 

av och luta sig mot stadsarkivet som organisation. Arkivkonsultens roll och hållning 

mellan stadsarkivet och kunden kan dock te sig komplicerad. Jag har tidigare 

                                                 
124 Observation: informant A, 2017-03-14. 
125 Observation: informant A, 2017-03-14; Observation informant C, 2017-02-21. 
126 Intervju: informant C, 2017-02-24. 



47 

 

beskrivit hur arkivkonsulten rör sig i den miljö som de arbetar i, till exempel att de 

inte behöver anpassa sig till den struktur som finns hos kunden på samma sätt som 

om de hade varit anställda där på heltid. I förhållandet mellan stadsarkivet och 

kunden framkommer det hur arkivkonsulten påverkas av att röra sig i två olika 

miljöer samtidigt samt hur detta har en inverkan på deras roll.  

Som arkivkonsult är de anställda på två olika håll, både som medarbetare på 

stadsarkivet och som uppdragstagare hos kunden. Det kan därmed uppstå tillfällen 

då konsulten gör ett tillräckligt bra arbete för kunden men inte för stadsarkivet. 

Motsatserna beskrivs av informant C som följande:  

 
Vi jobbar ju för stadsarkivet och där finns det ju massa krav och allt på hur man verkligen ska 
gå tillväga för ta hand om allting på ett bra sätt…[…]… och sen har vi kunden här borta som 
då inte är… aah kanske inte så intresserad…”det är bra att ta hand om fotona men det får inte 
kosta hur mycket som helst” men på stadsarkivets sida så… ehh… priset är ju ingen parameter 
egentligen för det gäller att göra det på bästa sätt och då hamnar man ju mittemellan där… man 
vill göra så att det går att bevara så bra som möjligt men man får då en ram, det får inte kosta 
mer än såhär och då måste man ju vara lite flexibel i mellan då stadsarkivet och kunden…127 

 
… man kan ju som konsult hamna mellan… aah om man nu säger att stadsarkivet ändå är 
arbetsgivare och kund…och det har ju du hört hundra gånger att det är i första hand kunden 
som man representerar men samtidigt är man ju anställd av stadsarkivet så man representerar 
och har ansvar även där…128  

 

Vad informant C menar är att de som arbetar som arkivkonsulter kan behöva göra 

avkall på de regler som finns hos stadsarkivet för det ska passa de ramar som finns 

hos kunden. I och med att det mellan kunden och stadsarkivet kan uppstå olika 

synsätt på hur arkivhanteringen ska se ut får arkivkonsulten stundom försöka medla 

där emellan. Precis som informant C lyfter fram är det i första hand kunden som de 

representerar, vilket vid till exempel leveranser kan skapa friktioner med andra 

medarbetare vid stadsarkivet.  

Vid ett observationstillfälle med informant B, som hade ett uppdrag där arkivet 

sedan skulle levereras till stadsarkivet, fanns det en viss oro över att arbetet inte 

skulle leva upp till de krav som fanns inom stadsarkivet samt att själva leveransen 

skulle gå fel. Eftersom det tidigare hade uppstått problem verkade det som att 

informant B var orolig över att de kanske skulle finnas kvar ett missnöje mot 

uppdragsverksamheten och deras arbete som också skulle påverka hens leverans.129 

På grund av detta finns det bland arkivkonsulterna en upplevelse om att deras 

kompetens kanske inte ses som så hög av andra medarbetare, vilket också beskrivs 

av informant C.  

 
… när man levererar någonting hit som tas om hand av stadsarkivet så är inte dom nöjda riktigt 
med… aa det kan vara så enkelt som att boxarna innehåller gem och det är inte tillräckligt 

                                                 
127 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
128 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
129 Observation: informant B, 2017-03-08. 
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igenom gånget... men det kan ju också skapa sådana där… problem… just mellan enheterna 
här att konsulten då gör ett jobb som får godkänt av aa kunden men sen visar det sig att, allt de 
här med tiden å allt, gjorde att man inte gjorde ett tillräckligt bra jobba för stadsarkivet och då 
kan det ju bli att dom kanske tänkte att ”aa det är den där konsulten som gjort de här då måste 
det inte vara bra levererat”… aa men jag kan tänka mig de…130  

 

Informant C kopplar därmed med detta citat tillbaka till tiden, arkivkonsulten hinner 

inte göra uppdragen utefter de mått som stadsarkivet skulle önska. Det kan också 

visa på den förvirring som kan uppstå för arkivkonsulten i förhållande till vem de 

representerar. Vid ett tidigare tillfälle framhåller informant C att det är kunden som 

de representerar men samtidigt går det inte att bortse från att de också är anställda 

vid stadsarkivet.  

Det kan också finnas en vilja att helt enkelt inte låta sig påverkas eller göra sig 

beroende av kunden i samma utsträckning som de kan bli just nu. Att få en bra 

överblick över arbetet borde få ett större utrymme i planeringen. Det är framförallt 

detta som framhålls som det största problemet och därmed inte kunden i sig.  

 
… man kan inte göra sig beroende utav kunden man måste liksom se till att man kan utföra 
uppdraget utan att man…[…]… utan att ställa för mycket eller utan att förvänta sig en massa 
olika saker från kunderna…131 

 

Det som indikeras av citatet ovan är att en bättre planering borde leda till att 

förhållandet mellan kunden och arkivkonsulten får en tydligare utformning. Har 

arkivkonsulten orimliga krav på kunden påverkar det i sin tur det slutgiltiga 

resultatet och därmed också kanske bilden av arkivkonsulterna och deras 

kompetensnivå. 

Informant A lyfter att det är väldigt olika beroende på var de arbetar samt att 

även om kunden är en part så är arkivkonsulten samtidigt sin egen personlighet 

vilket också spelar in.  

 
Nä men det är väldigt olika eftersom man arbetar på olika ställen men det är klart att man alltid 
blir påverkad av kunden. Sen är man ju alltid sin egen personlighet alltid också så man är ju 
inte helt olika beroende på kund, ”idag är jag den här… skoluppdrags…[ohörbart?]som att man 
byter kläder [skratt]132 

 

Som informant A beskriver kan kunden därmed påverka men också att 

arkivkonsulten själv påverkar i lika stor grad. Yrkesrollen påverkas därmed också 

av individens egen karaktär. Oberoende av uppdrag så förändras inte ens egen 

personlighet på en gång men samtidigt arbetar de likväl på olika sätt vilket också 

kräver mer eller mindre interaktion med kunden samt varierade typer av kompetens 

från arkivkonsultens håll.  

                                                 
130 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
131 Intervju: informant B, 2017-03-10. 
132 Intervju: informant A, 2017-03-14. 
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För att återgå till tidsaspekten beskriver informant B i citatet nedan att 

stadsarkivets uppfattning om arkivkonsulterna kanske har att göra med just 

tidsaspekten samt att de ofta är ute på olika verksamheter och därmed kan upplevas 

som inkonsekventa.  

 
Kanske kan det vara så att dom här på huset, något som jag inte riktigt bryr mig om men som 
jag kan gissa mig till att dom inte tycker att vi är riktiga arkivarier på det sättet att vi är ute och 
flänger och far och säkert att dom har erfarenhet av att det kommer in grejer som vi har gjort 
som inte är så bra ordnade, jag vet… här jobbar man ju lång… dom är ju inte pressade av tid 
så dom kan ju, du vet dom kan ju ordna sina foton perfekt vi kommer liksom med något lite 
halvdant och ibland är det kanske… ger dom mer jobb om vi har gjort ett halvdant jobb så jag 
kan tänka mig att dom å ena sidan tycker att det är… att vi gör…det kanske är svårt att avancera 
eftersom vi är ute på flera olika konstiga grejer men dom kanske också tycker att vi liksom är 
lite slarviga eller nåt…eh jag vet faktiskt inte kanske…133 

 

Informant B anser därmed att de andra vid stadsarkivet inte ser arkivkonsulterna 

som några riktiga arkivarier just för att saker kan ha levererats som inte levt upp till 

de krav som finns. Även här är tiden en aspekt just för de inte är pressade av tid och 

därmed inte helt förstår hur arkivkonsulterna måste arbeta. 

Att arkivkonsulten behöver göra avkall inom en miljö på grund av resursbrist, 

specifikt till exempel för lite tid, kan därmed deras roll i en annan miljö påverkas. 

När arkivkonsulten lämnar in arkiv som inte lever upp till den standard som finns 

hos stadsarkivet ses de bland annat som slarviga.  

Informant A anser snarare att det inte finns en tillräckligt utbredd kunskap om 

vad uppdragsverksamheten gör eftersom det mellan de olika verksamhetsområdena 

finns olika prioriteringar och varierade sätt att arbeta på. Även här kan känslan av 

inkonsekvens ses som en orsak då uppdragsverksamheten också har en ganska hög 

omsättning av visstidsanställda.  
 
Hmm jag tror att dom inte riktigt förstår vad vi gör asså för dom jobbar ju väldigt… och det är 
ju bara vi och tillsynsavdelningen som jobbar ut mot staden. Dom andra jobbar ju mer med… 
asså e-arkivet har ju också moderna handlingar men dom gör ju inte samma saker som 
vi…[…]… men jag var till exempel uppe i läsesalen förut och så prata vi även om PIR eller 
nåt och så var det nån som fråga ”PIR vad står det för?” och det tycker man ju själv är 
jättesjälvklart men dom jobbar ju på ett helt annat sätt.  

Jag tror att vi har en ganska hög kompetens och vet mycket mer än vad dom kanske tror att 
vi gör. Jag tror att dom tänker att… jag vet inte, det är ju gissningar men jag tror att dom kanske 
underskattar oss lite, just på grund av det här med… och det tror jag är lite med anställningarnas 
fel också att man kanske ser de här är bara någon som är inne och jobbar ett litet tag aah men 
då har inte den så hög kompetens. Så tänker jag att dom tänker men att det inte stämmer.134  

 

Informant A tycker därmed att de blir underskattade av de andra som arbetar på 

stadsarkivet och de i själva verket har en bredare kompetens än vad de får 

erkännande för. De olika grupperna som finns inom stadsarkivet, vilka beskrivits 

innan i samband med Kallbergs diskussion rörande traditionell/IT-arkivarie, kan 

därmed vara både en tillgång i from av kunskap men också skapa missförstånd och 

                                                 
133 Intervju: informant B, 2017-03-10. 
134 Intervju: informant A, 2017-03-14. 
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friktioner. Bronfenbrenners utgångspunkt rörande normer och värderingar kan 

också återigen kopplas till denna problematik. När de varierade mikrosystemen 

inom stadsarkivet inte har gemensamma värderingar eller olika prioriteringar så 

uppstår det konflikter.  

Arkivkonsulten och stadsarkivet 

Även om det utifrån dessa citat kan uppfattas som att uppdragsverksamheten är 

väldigt självständig från resten av stadsarkivet framhåller informant B att de säljer 

in sig själva ganska mycket som en medarbetare vid stadsarkivet och har använd-

ning av dessa resurser i sitt eget arbete.  
 
åh ena sidan säger man ju att man är väldigt självständig men samtidigt så när man är ute hos 
en kund så säljer man ju in sig som att man är från stadsarkivet väldigt, ganska tungt så man 
använder ju dess varumärke verkligen åh med viss rätt för det är ju klart att vi vet ju, det finns 
ju massa folk här att fråga hela tiden om det dyker upp något konkret problem som någon annan 
arkivarie typ får gissa sig till eller göra lite halvt…135 

 

Informant B menar därmed att stadsarkivets varumärke är användbart i arkivkon-

sulternas arbete. Hade de inte haft stadsarkivet som kunskapskälla hade de kanske, 

som många andra arkivarier, fått gissa sig till de riktiga svaren istället för att som 

det är nu bara gå och fråga eller skicka ett mejl. Detta kan återigen sammankopplas 

med organisationsidentiteten, där arkivkonsulten kan använda stadsarkivets status i 

sitt eget arbete.  

Från informant B finns också en tanke att de kanske skulle kunna integrera 

uppdragsverksamheten mer i den övriga verksamheten som bedrivs vid stadsarki-

vet. Uppdragsverksamheten påverkas mycket av just hur många uppdrag de kan få 

och det kan därmed finns perioder då det finns väldigt mycket att göra och tillfällen 

då inte finns mycket att göra. Informant B hade fått förklarat för sig att detta var 

anledningen till att de hade så många visstidsanställda och mindre fastanställda. Att 

ha fastanställda skulle helt enkelt ställa högre krav på att hela tiden få in uppdrag. 

Hen tyckte då att de vid mindre hektiska perioder kanske kan ta uppdrag på stads-

arkivet och därmed ha en möjlighet att ha fler fastanställda. Detta skulle i sin tur 

kanske ta bort känslan av inkonsekvens samt integrera uppdragsverksamheten mer 

i stadsarkivets vanliga verksamhet.136 Detta skulle kanske stärka den egna och andra 

gruppers uppfattning om arkivkonsulterna men också vara ett sätt för arkivkonsul-

terna att närma sig ännu mer den gruppen vars arbetssätt framhålls som de bästa.  

 

I detta avsnitt har det visats hur arkivkonsulten tar med de normer som finns inom 

stadsarkivet rörande kunskapsförmedling ut till kunden. I vilken utsträckning som 

arkivkonsulten använder sig av rollen som undervisare är dock beroende av kunden. 

                                                 
135 Intervju: informant B, 2017-03-10. 
136 Observation: informant B, 2017-03-08. 
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Är kunden inte intresserad av arkivfrågor blir inte heller denna roll särskilt framträ-

dande. Det kan också uppstå motsättningar mellan kunden och stadsarkivet, till ex-

empel att de arbetssätt som används hos kunden inte lever upp till kraven som finns 

hos stadsarkivet. Arkivkonsulten måste då försöka medla mellan de olika synsätten. 

Det framkommer också att arkivkonsulten anser att deras kunskap ibland blir un-

derskattad av de andra medarbetarna på stadsarkivet. Samtidigt finns det en vilja att 

integreras med stadsarkivet. Även stadsarkivet som organisationsidentitet framhålls 

som viktig och något som arkivkonsulterna använder mycket i sitt arbete.  

Sammanfattning av undersökningen   

Syftet med undersökningen är som sagt att studera hur arkivarier arbetar som kon-

sulter samt hur de uppfattar sin egen yrkesroll. Detta framkommer genom att utgå 

från begreppet resurser och hur dessa förhåller sig till aspekter som miljö och roller. 

Sammantaget visar de olika faktiska koderna varierade och viktiga aspekter 

som både påverkar arkivkonsulternas roll och vad som är centralt i deras vardagliga 

yrkesutövning. Alla dessa koder kan sammanfattas som resurser som arkivkonsul-

ten har som tillgång och bristvara i sitt arbete.  

Tiden kan framhållas som en av de mest framträdande punkterna som också till 

stor del är det som skiljer arkivkonsulterna från de ”vanliga” arkivarierna. Tiden 

gör att arkivkonsulterna kan driva arkivfrågor på ett annat sätt än de som är fastan-

ställda inom en verksamhet, men samtidigt är tiden en stor bristvara som gör att den 

slutgiltiga produkten inte alltid blir som arkivkonsulterna själva vill. I samband med 

kundens miljö gör tiden att arkivkonsulten kan röra sig lättare i verksamhetens 

struktur. Detta resulterar även i att de kan hamna högre upp i hierarkin än de arki-

varier som är ”på-plats”. När arkivkonsulten gör uppdrag inom stadsarkivet får de 

däremot en annan roll. De kan inte röra sig lika fritt inom verksamhetens struktur 

och får även en annan roll i form av till exempel nyanställd.  

Kunskap innefattar både den kunskap som arkivkonsulterna behöver i sitt ar-

bete men också den som de kan tillgå från stadsarkivet och kunden. För arkivkon-

sulterna är det viktigt att ha kunskap om lagar och regelverk, hur ett material ska 

bearbetas på ett så effektivt sätt som möjligt samt helt enkelt att ha en bred kunskap 

om hur arkivarbete genomförs. Detta innefattar dock inte en kunskap om själva 

verksamheten även om denna också kan vara omfångsrik hos arkivkonsulten när de 

själva har erfarenhet av liknande uppdrag. Kunskap är en resurs som arkivkonsulten 

kan använda för att leva upp till de förväntningar som finns rörande deras roll. 

Bland annat finns det en förväntning från kundens sida att arkivkonsulten ska kunna 

använda stadsarkivet för att lösa de problem som kanske dyker upp under arbetets 

gång.  

För arkivkonsulten är stadsarkivet som resurs mycket viktig och den används i 

stor utsträckning varje dag av arkivkonsulterna. Likaså är kundens kunskap om sin 
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egen verksamhet central. Att arbeta i två olika miljöer, stadsarkivets och kundens, 

kan också medföra vissa problem. Finns det en brist i tidsresursen kan det vid till 

exempel leveranser skapa en bild av arkivkonsulten som slarvig. Deras kompetens-

nivå uppfattas därmed på grund av detta som lägre än de andras på stadsarkivet. Det 

kan också vara så att de regler som finns hos stadsarkivet inte finns hos kunden, 

vilket leder till att arkivkonsulten får medla mellan instanserna och försöka få fram 

en slutprodukt som fungerar för alla. 

Från arkivkonsulternas håll kan det också finnas en vilja att närma sig stadsar-

kivet mer i sitt arbete, till exempel genom att göra uppdrag där när det inte finns 

mycket att göra uppdragsmässigt.  

I följande kapitel kommer jag ta upp de faktiska koderna som beskrivits ovan 

och integrera dessa med de teoretiska utgångspunkterna rörande miljö och roller. 

Tillsammans utgör de faktiska och teoretiska utgångspunkterna en bild av hur in-

formanterna ser på sin identitet och roll som arkivkonsult. 
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Slutdiskussion  

Jag kommer i detta kapitel att sammanföra de teoretiska utgångspunkterna och fak-

tiska koderna med varandra, vilket i sin tur kommer visa på hur arkivkonsulterna 

ser på sin egen roll. I samband med detta kommer också arkivkonsultens arbetssätt 

att lyftas fram. Jag kommer först att diskutera kärnkategorin resurser i sammanhang 

med de teoretiska utgångspunkterna. Därefter kommer jag att disponera kapitlet ut-

efter de forskningsfrågor som varit utgångspunkter i studien. Dessa är som påpekats 

förut inte avskilda utan går till stor del in i varandra. Detta har gjort att jag valt att 

återigen behandla arkivkonsultens roll i förhållande till stadsarkivet och kunden un-

der en gemensam rubrik. Likaså kommer inte frågan rörande vilka egenskaper som 

är viktiga för arkivkonsulten att behandlas i ett eget avsnitt utan återkomma under 

de övriga rubrikerna. Tid och plats kommer också att få ett eget avsnitt även om 

den inte är en egen forskningsfråga. Detta har sin förklaring i att jag anser att denna 

kod har varit central genom hela undersökningen.  

Som beskrivits i samband med de teoretiska utgångspunkterna kan miljön ses 

som ramen inom vilken rollerna agerar. Den är också en bidragande faktor för vad 

en person kan och inte kan göra beroende på de normer som är kopplade till rollut-

övandet. I Bronfenbrenners modell sker miljöpåverkan på flera olika nivåer. 

Ett mikrosystem kan i denna diskussion översättas till Uppdragsverksamheten, 

den arbetsgrupp som arkivkonsulterna ingår i. Ett mesosystem kan översättas till 

det förhållande eller den interaktion som sker mellan Uppdragsverksamheten och 

övriga arbetsgrupper på stadsarkivet samt hur stadsarkivet, inklusive Uppdrags-

verksamheten, interagerar med andra verksamheter, till exempel den kund som ar-

kivkonsulten arbetar för.  

Likaså kan de roller som en individ relaterar till ta sig uttryck på olika nivåer. 

Det kan ske på ett personligt plan, i form av självbild, genom en gruppidentitet eller 

komma från en organisationsidentitet. På samma sätt är det även möjligt för en per-

son att inneha flera olika roller.137  

Det är som jag omnämnt tidigare främst mikro- och mesosystemet som står i 

fokus för denna undersökning och det är framförallt dessa som kommer att behand-

las i diskussionen. De övriga systemen, förutom Chronosystemet, kommer också 

att beröras men inte i lika stor utsträckning.  

                                                 
137 von Platen (2006), s.45f. 
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Resurser, miljö och roller  

Bronfenbrenner visar med sin modell att en individ ges olika möjligheter att utveck-

las beroende på hur dennes omgivning är utformad. Miljön påverkar individerna 

och grupperna inom sig och även utanför. Samtidigt påverkas likaså miljön av de 

grupper och individer som innefattas av den. Detta sker bland annat genom åsikter, 

aktioner och/eller förändringar rörande vilka som befinner sig i miljön.  Även ma-

teriella förändringar så som vilka resurser personerna kan tillgå samt hur många och 

vilken fördelning som sker på tillgångarna kan påverka miljön samt individerna 

inom den.138  

Att resurser har framkommit som kärnkategorin för studien kan ses som en ef-

fekt av detta. Hur arkivkonsulterna kan genomföra sin yrkesutövning samt hur de 

uppfattas av sin omgivning är till stor del sammankopplat med just dessa aspekter. 

Begränsas resurstillgången för arkivkonsulterna har det även en inverkan på deras 

rollutövning och deras bild av sig själva. Uppnås inte de förväntningar som finns 

associerad med rollen kan det även ha konsekvenser för till exempel självbilden. 

Detta framkommer till exempel genom att de själva anser att andra inom stads-

arkivet uppfattar dem som slarviga eftersom de inte alltid har tid att göra ett så 

välgrundat arbete som de själva skulle önska. Eftersom denna bild utgår från deras 

egen uppfattning kanske den snarare säger mer om deras egen självbild än om vad 

andra på stadsarkivet faktiskt tycker om deras kompetens. Med detta sagt har arkiv-

konsulterna under observationstillfällena och under intervjuerna också omnämnt 

situationer då det uppstått friktioner mellan uppdragsverksamheten och till exempel 

leveransavdelningen när arkivkonsulterna levererat arkiv från uppdrag som sedan 

inte levt upp till de krav som funnits inom stadsarkivet.139  

Samtidigt är det ofta som konsulterna i detta sammanhang också försvarar den 

egna gruppen. Som beskrivits under avsnittet rörande roller försvinner eller försva-

gas inte gruppidentiteten på grund av ”misslyckanden”. Det kan tvärtom vara något 

som gör att vi försvarar den egna gruppens agerande, vilket kan förklaras med att 

vi helst identifierar oss med en lyckad grupp snarare än en mindre lyckad.140  

Så även om de negativa uppfattningarna som finns rörande arkivkonsulterna 

kanske i själva verket har en grund i en försvagad självbild, att de själva känner att 

de skulle kunna prestera bättre och leva upp till sina egna förväntningar om det bara 

fanns tid, är det ändå många som försvarar den egna gruppen. En återkommande 

anledning är till exempel att de andra grupperna helt enkelt inte förstår eftersom de 

själva arbetar på ett så annorlunda sätt. Informant B pratar bland annat om att det 

kan vara svårt för de andra att förstå deras arbetssätt just för att yrket som konsult 

innefattar många olika uppdrag. Informant A utrycker också att de andra medarbe-

                                                 
138Bronfenbrenner (1994), s.38ff. 
139 Intervju: informant B, 2017-03-10; Observation: informant B, 2017-03-08. 
140 Aschforth & Mael (1989), s.21. 
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tarna inom stadsarkivet inte förstår vad arkivkonsulten gör. Det är endast Uppdrags-

verksamheten och några andra arbetsgrupper som arbetar ut mot staden. Skillna-

derna mellan Uppdragsverksamheten och de flesta andra på stadsarkivet kan sam-

manfattas med att Uppdragsverksamheten arbetar med handlingar som inte kommit 

in till stadsarkivet än medan de inom stadsarkivet endast arbetar med handlingar 

som finns inom eller inkommit till verksamheten.141 Det finns därmed ett större krav 

att arkivkonsulten anpassar sig till olika miljöer, medan de som arbetar inom stads-

arkivet endast behöver se till den egna verksamheten.  

Stadsarkivet, kunden och arkivkonsulterna  

Att lyfta fram arbetssätt och vad som utmärker gruppen kan även kopplas till att det 

är i jämförelse med andra grupper som den egna rollen framkommer. Roller är som 

framhållits situationsbaserade eftersom de först blir meningsfulla om de jämförs 

med andra grupper. Framförallt finns det i informanternas uttalanden en distinktion 

mellan dem själva och de som arbetar fast på ett och samma ställe. I denna jämfö-

relse framkommer det att arkivkonsulterna måste arbeta mer strategiskt. Varje 

timme räknas, vilket gör att planeringen av uppdraget och arbetsdagar blir en allt 

större väsentlighet. Problem tacklas helt enkelt på ett annat sätt medan en fastan-

ställd kan ta det lugnare och avsätta tid inom sin vanliga arbetsvecka. Informant C 

använder till och med uttrycket ”kommandoarkivarier” där de sätts in i en ”kon-

flikt” under en intensiv period, röjer upp och sedan lämnar igen.142  

Samtidigt är det just sammankopplingen med stadsarkivet som organisation 

som kanske gör att det är just dem som många kunder väljer. Det framhålls till 

exempel att kunderna förväntar sig att arkivkonsulterna ska kunna svara på frågor 

som uppstår under arbetets gång, om än inte direkt. Bronfenbrenner anser till ex-

empel att de förväntningar som finns inom en roll kan sammankopplas med macro-

systemet, det vill säga den kultur som finns i ett samhälle. Arkivkonsultens roll i 

förhållande till stadsarkivet visar dock att dessa förväntningar även kan associeras 

med det mesosystem som arkivkonsulterna ingår i. För även om Uppdragsverksam-

heten kan ses som ganska självständig i förhållande till stadsarkivet är arkivkonsul-

ten i kundens ögon främst en anställd hos stadsarkivet och det är kanske organisat-

ionsidentiteten som kunden i första hand förknippar med arkivkonsulten. Informant 

B är även medveten om detta och beskriver just hur de använder denna identitet när 

de är ute hos kunden. Hen lyfter även att stadsarkivet används när arkivkonsulten 

möter problem samt att just tillgången till alla inom stadsarkivet är en stor fördel i 

deras arbete.143  

                                                 
141 Intervju: informant A, 2017-03-14; Intervju: informant B, 2017-03-10. 
142 von Platen (2006), s.46; Intervju: informant C, 2017-02-24. 
143 Bronfenbrenner (1994), s.38ff; Intervju: informant B, 2017-03-10. 
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Det finns även från informant B:s håll en vilja att vara närmare sammankopplad 

med stadsarkivet, till exempel genom att arkivkonsulterna kan göra uppdrag vid 

stadsarkivet under lugnare perioder. Detta skulle även lösa de problem som lyfts 

fram rörande de sporadiska anställningarna. Dessa ses också som en anledning till 

att andra inom stadsarkivet inte uppfattar arkivkonsulternas kompetens som särskilt 

hög eftersom det ständigt är nya som tillkommer och försvinner inom gruppen. 

Även detta är något som informanterna motsätter sig och menar att de bara har en 

annan typ av kunskap än den som ”vanliga” arkivarier har, till exempel har de en 

väldigt bred kunskap om flera olika arkivhanteringar samt vet hur en arkivarie går 

igenom ett material så bra och effektivt som möjligt. 144 

Precis som när en individ har flera olika roller samtidigt kan det uppstå problem 

när arkivkonsulterna arbetar i ett mesosystem. Som beskrivits tidigare i samband 

med tid kan bristen på just denna resurs påverka arkivkonsulternas roll och status 

inom stadsarkivet. Samtidigt kan det, vilket framhållits innan, finnas fördelar med 

att just inneha ett varierat antal roller. En individ blir till exempel inte lika förknip-

pad med endast en roll, vilket i sin tur gör att en underprestation inom en rollutöv-

ning inte tar lika hårt på den egna självbilden.145 För informanterna är det just de 

olika förutsättningar/resurser som finns inom de olika mesosystemen som kan för-

klara varför en rollutövning funkar och varför en annan inte gör det.  

Informant C beskriver till exempel att hen egentligen gärna hade gjort på det 

sätt som kollegorna på stadsarkivet gör men att det helt enkelt inte är genomförbart 

i en praktisk verksamhet där arkivfrågor kanske inte har det största utrymmet eller 

prioriteringen. De på stadsarkivet har både tid och ekonomisk möjlighet att ordna 

och förteckna arkiv perfekt, en möjlighet som inte finns på samma sätt i en verk-

samhet vars utgångspunkt först och främst inte är arkivfrågor.  

Hade arkivkonsulterna endast rört sig inom ramarna för den verksamhet som 

de gör uppdrag hos hade det kanske inte varit ett problem men eftersom många 

uppdrag även innefattar att de ska leverera arkiv till stadsarkivet kan det vid över-

lämningen uppstå problem. För även om det kan vara svårt att uppnå de krav som 

finns ute hos verksamheten ska arkiv som ingår i stadsarkivets samlingar uppnå en 

viss kvalité. Detta innebär att arkivkonsulterna måste fungera som en medlare mel-

lan stadsarkivet och kunden. Som informant C lyfte tidigare i studien arbetar arkiv-

konsulten inom stadsarkivet, där det finns många olika krav rörande hur arkivarien 

ska ta hand om handlingar på bästa sätt. Samtidigt gör de uppdrag hos kunden som 

inte alltid är så intresserad av arkivfrågor, utan snarare av att det inte ska kosta så 

mycket. Eftersom kostnaden egentligen inte är en parameter hos stadsarkivet ham-

nar arkivkonsulten mellan det korrekta sättet, enligt stadsarkivet, och den ram som 

de får från kunden. Detta kräver därmed att arkivkonsulten är flexibel i sitt arbete.146  

                                                 
144 Observation: informant B, 2017-03-08; Intervju: informant A, 2017-03-14. 
145 Aschforth & Mael (1989), s.30f. 
146 Intervju: informant C, 2017-02-24. 
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Även om arkivkonsulterna har som utgångspunkt att de först och främst repre-

senterar kunden finns det också en vilja att göra sig mindre beroende av kunden, till 

exempel inte ta på sig arbete utan att göra en grundlig utvärdering om huruvida det 

är möjligt att genomföra uppdraget under den angivna tiden. Detta skulle också göra 

att relationen till stadsarkivet blir bättre och arkivkonsulten skulle lättare kunna 

uppnå de rollförväntningar som finns inom de olika mesosystemen.  

Tiden och miljön  

Tiden har använts som ett återkommande exempel och visar hur miljön kan ha en 

inverkan på hur konsulterna uppfattar en resurs som en tillgång eller som en brist-

vara. Visserligen ses tidspressen som ganska påfrestande och det har som visats 

tidigare en inverkan på arkivkonsulternas prestation och därmed även deras rollut-

övning.  

Samtidigt uppfattas den begränsade tiden även som en tillgång framför allt i 

association till kundens miljö. För även om gruppens status inom stadsarkivet inte 

uppfattas som överdrivet hög är det en annan sak ute på verksamheterna. Som be-

skrivits tidigare diskuterar informanterna vid tillfällen deras roll i relation till hur 

”på-plats” arkivarier arbetar. 

Arkivarier i allmänhet har som yrkesgrupp oftast inte den högsta statusen i en 

organisation, vilket också Runardotter visar med sin avhandling där hon intervjuar 

arkivarier som arbetar inom svenska kommuner. Arkivarierna inom denna under-

sökning ansåg till exempel att de sällan blev tillfrågade eller involverade när det 

kom till arbete rörande bland annat digitala lösningar.147 Denna status är, som dis-

kuterats i samband med undersökningen, inte enbart sammankopplad med en verk-

samhet där arkivarierna är en specifik grupp utan kan även relateras till stadsarkivet 

där yrkesgruppen utgör en majoritet. Samtidigt kan det framhållas att diskussionen 

rörande status inte är så enkel. Begreppet är i min mening en fråga om vilken kun-

skap som eftersöks. 

Ointresset för arkivfrågor var inget som direkt upplevdes av arkivkonsulterna 

ute hos verksamheten. Även om kunden ibland kunde vara ovillig att spendera de 

pengar som krävdes för att på bästa sätt arbeta med arkiv, och därmed kanske inte 

upplevde arkivfrågor som särskilt höga fanns det ändå uttryck för att den korta tiden 

som arkivkonsulterna var på en arbetsplats gjorde att de steg till viss del i hierarkin.  

Genom att inte till fullo ingå i den gruppdynamik som finns hos verksamheten 

och därmed stå utanför den sociala sammanhållningen kan arkivkonsulterna i större 

utsträckning fokusera på uppdraget i sig. Detta gör bland annat att konsulterna kan 

gå in och driva arkivfrågor på ett annat sätt utan att oroa sig över att detta ska på-

                                                 
147 Runardotter (2007), s.25ff. 
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verka andra aspekter, som till exempel lönefrågor och så vidare. Regler och arkiv-

frågor sätts därmed i större utsträckning i fokus men samtidigt ingår det även i ar-

kivkonsultens roll att kunna röra sig i olika sociala miljöer på ett smidigt sätt. Det 

är därmed i större utsträckning möjligt att driva sina frågor men på samma gång 

måste de vara villiga att kompromissa.  

Socialt smidig och flexibel är bland annat två egenskaper som anses vara av 

värde när arkivkonsulterna arbetar. Detta innebär inte bara en smidighet och flexi-

bilitet när det kommer till vad som är möjligt och inte inom en verksamhet utan 

även i samband med anpassningen till olika sociala strukturer och miljöer. Som 

beskrivits tidigare ingår det i rollförväntningarna att arkivkonsulten ska inneha och 

ha tillgång till en bred kunskapsbas, något som de också får tack vare att de besitter 

olika roller. Detta innefattar dock samtidigt att arkivkonsulten tar hänsyn till den 

kunskap som kunden har, vilket kan relateras till utgångspunkterna att de ska till 

stor del anpassa sig till miljön som de kommer till. 

Att stå utanför arbetsmiljön gör också som sagt att arkivkonsulterna kan röra 

sig i organisationens strukturer och hierarki på ett annat sätt. Informant B som har 

erfarenhet från att göra uppdrag inom stadsarkivet förklarar skillnaderna som kan 

uppstå. Att göra ett uppdrag inom stadsarkivet innebär att hen fick ingå i en roll 

som hen annars inte van vid. Att arbeta vid en annan verksamhet innebär att kunden 

ser som en arkivkonsult från stadsarkivet samt att de troligtvis likaså har ett övertag 

beträffande bland annat kunskap rörande arkivfrågor. Rollen som nyanställ eller 

nyexaminerad är något som inte framkommer lika tydligt om inte arkivkonsulten 

själv väljer att lyfta fram detta. När arkivkonsulten gjorde uppdrag inom stadsarki-

vet var dessa roller något som hen också fick arbeta med. Att som nyanställd dis-

kutera arkivfrågor med någon som arbetat vid institutionen i 25 år upplevdes då 

som problematiskt.148  

Statusen för arkivkonsulterna ute hos verksamheten upplevdes dock som högre, 

även som nyanställd. Informant B beskriver till exempel att det händer att de som 

arbetar med arkivfrågor inom verksamheten ber hen att framföra deras åsikter ef-

tersom de som bestämmer lyssnar mer på arkivkonsulten än på dem. Detta ses dock 

också som en balansgång som är beroende av hur lång tid uppdraget pågår. Har 

konsulten arbetat inom verksamheten en längre tid blir hen också anammad i den 

existerade strukturen.149  

                                                 
148 Intervju: informant B, 2017-03-10. 
149 Intervju: informant B, 2017-03-10. 
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Kunskap  

Skillnader mellan den roll som arkivkonsulterna har hos stadsarkivet och den de har 

ute hos kunden uttrycks därmed inte enbart inom mesosystemet utan även inom de 

olika mikrosystem som skapas hos kunden respektive stadsarkivet.  

Arkivkonsulterna kan, som beskrivits ovan, röra sig relativt fritt inom kundens 

sociala strukturer. Tack vare sin yrkesroll och de resurser som de kan tillgå från 

stadsarkivet ses de till en viss grad som arkivexperter. Inte i den bemärkelsen att de 

ska veta allt om arkiv utan att de ses som en väg till kunskap i kundens ögon. Sam-

tidigt har arkivkonsulterna varierande roller inom stadsarkivets olika mikrosystem 

och dess normer/miljöer.  

Som omnämnts tidigare har det uppstått friktioner mellan till exempel leverans-

avdelningen och uppdragsverksamheten inom stadsarkivet när de levererat 

material. Arkivkonsulternas leverans styrs både av miljön i deras mikrosystem och 

miljön i kundens mesosystem. Hos kunden måste arkivkonsulten vika sig för till 

exempel begränsningar inom de ekonomiska resurserna eller kundens prioriteringar 

gällande arkivfrågor. På samma gång blir det leveransavdelningens normer/miljö 

som ”bestämmer” om det material som levererats lever upp till stadsarkivets krav 

och standard. Dessa miljöer i olika strukturer skapar därmed två vitt skilda bilder 

av arkivkonsulternas roll trots att de i stor utsträckning påverkar varandra. Deras 

kunskapsnivå kan ses både ligga på en expertnivå inom ett mesosystem men sam-

tidigt uppfattas som slarviga inom ett annat mikrosystem.  

Kunskap från stadsarkivet är, som framhållits vid flera tillfällen under studien, 

en av de viktigaste resurserna. Kunskapsöverföring och kunskapsutveckling sker 

både inom mikro- och mesosystemet. Inom den egna gruppen arbetar de kontinuer-

ligt med kunskapsöverföring och utveckling. Framförallt är UV-mötena viktiga 

men även möjligheten att ställa spontana frågor framhålls som en tillgång. Likaså 

är de andra medarbetarnas kunskap något som används i arkivkonsulternas dagliga 

arbete i väldigt stor utsträckning. Det är även tillgången till denna kunskap och 

stadsarkivets organisations status som troligtvis gör att kunden väljer just uppdrags-

verksamheten, något som också berörts tidigare i kapitlet. De rollförväntningar som 

finns sammankopplade till arkivkonsulten har också berörts tidigare, bland annat 

rörande att de förväntas kunna använda stadsarkivet i sitt arbete. Kunskap är därmed 

en viktig resurs när det kommer till att arkivkonsulten ska leva upp till förväntningar 

kopplade till sin roll. 

 Arkivkonsulten får även kunskapsutveckling från stadsarkivets mer allmänna 

informationstillfällen. Något som informant C beskriver som en bra möjlighet att 

få kunskap om till exempel nya regelverk, vilka sedan kan användas i arbetet ute 

hos kunden. Denna information kan sammankopplas med ytterligare ett system, 

nämligen exosystemet. Som beskrivits tidigare i de teoretiska utgångspunkterna in-

nefattar detta system minst en miljö som inte innefattar individen men indirekt på-

verkar dennes liv. De regler som fattas är av en organisation som inte är direkt 
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sammankopplad med arkivkonsulten eller den organisation inom vilken de arbetar. 

Likväl använder de den information som framkommer från detta system i sin yr-

kesutövning. De beslut som fattas på detta stadium reglerar också vad en arkivarie 

kan och inte kan göra. Denna kunskap om regelverk var även något som Kallbergs 

informanter lyfte fram som något utmärkande för arkivarieyrket.150  

Tidigare har de förväntningar som finns kring arkivkonsultens roll berörts. 

Detta utgår främst från de förväntningar som finns från kundens och stadsarkivets 

sida men kan också kopplas till en högre nivå. Som Bronfenbrenner hävdar, och 

som berörts tidigare, är de förväntningar som finns associerade med macrosystemet. 

Det kan därmed hävdas att den bild som beskrivs i till exempel forskningsläget re-

presenterar ett resultat av samhällets makrosystem. Som Bronfenbrenner beskriver 

består ett makrosystem av bland annat kunskapsbanker, det vill säga forskning och 

studier.151 De flesta av informanterna har en bakgrund i en historiskt inriktad utbild-

ning. Det är även denna roll som kan uttolkas som den vanligaste i samband med 

arkivarierna. Både Pederson, Kallberg och Runardotter framhåller att just historiskt 

material är det som arkivarierna främst sammankopplas med.  

Eftersom arkivkonsulterna arbetar med ett varierat arkivmaterial, både analoga 

och digitala kan det för mer historiskt orienterade arkivarier vara svårt att förstå 

deras kunskapsbas. Informant B tror till exempel att andra arkivarier inte uppfattar 

dem som riktiga arkivarier, vilket kan sägas grunda sig i att deras arbetssätt skiljer 

sig från hur andra arkivarier vanligen arbetar. Som beskrivits i avsnittet rörande rol-

ler tenderar människor att placera sig själva och andra i fack, vilket sedan också kan 

leda till att stereotyper skapas. Att arkivkonsulter inte uppfattas som ”riktiga” arki-

varier kan just bero på att de, i och med de annorlunda kunskaperna, inte passar in 

den mall som andra arkivarier lättare ingår i. Som informant C har beskrivit tidigare 

arbetar arkivkonsulterna och vissa andra avdelningar på stadsarkivet på ett an-

norlunda sätt än de andra arkivarierna. Hen lyfter även fram att en av fördelarna 

med att arbeta inom uppdragsverksamheten är att de lär sig mycket nytt och utveck-

las hela tiden. Detta berör inte enbart den egna kunskapen beträffande arkiv utan 

även kunskap om hur verksamheter fungerar samt vilket material som är viktigt för 

dem.152 Det reflekteras även i observationer som genomfördes under studien där 

alla, utom två tillfällen, skilde sig från varandra. Att ha den typen av variation gör 

att också arkivkonsulterna får en väldigt bred kunskap.  

Samtidigt är den expertkunskap som omnämnts tidigare rörande till exempel 

lagstadgor något som Kallbergs informanter lyfter som karakteristiskt för just arki-

varier som yrkesgrupp. Detta är något som också framhålls som viktigt för arkiv-

konsulterna och används även ute i kundens verksamhet. Likaså är de kännetecken 

rörande ”traditionell” arkivhantering, som lyfts av Henry tidigare i arbetet, något 

                                                 
150 Intervju: informant C, 2017-02-24; Bronfenbrenner (1979), s.237; Bronfenbrenner (1994), s.40; Kallberg 

(2011), s.107. 

151 Bronfenbrenner (1979), s.258; Bronfenbrenner (1994), s.40f. 
152 Intervju: informant B, 2017-03-10; Observation: informant C, 2017-02-15. 
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som också beskriver hur arkivkonsulterna arbetar väldigt ofta i sina uppdrag.  Utö-

ver det faktum att arkivkonsulterna arbetar med arkivmaterial som inte ”tillhör” 

dem, det vill säga att de inte har något fysiskt ägarskap över arkivet, skiljer sig inte 

de riktlinjer eller de ideal som de arbetar efter något nämnvärt från de som lyfts 

fram av till exempel Henry eller Kallbergs informanter.  

Det kan däremot framhållas att arkivkonsulterna har en väldigt bred kunskap, 

inte bara rörande historiskt material utan även inom till exempel informationsvär-

dering och olika former av digitala lösningar. De har även stor tillgång i form av 

kunskap rörande olika typer av arkivhantering, något som troligtvis inte är så van-

ligt bland ”vanliga” arkivarier.  

För att återgå till kunskapen rörande regelverk anser Kallberg att arkivarier 

borde använda sig av rollen som granskare för att stärka sin egen position inom 

verksamheten samt lyfta just vikten av lagkrav. Det finns, menar Kallberg, en ex-

pertkunskap hos arkivarierna men de borde bli bättre på att kommunicera den. Även 

Runardotter anser att arkivarierna borde bli bättre på att marknadsföra sig själva. 

Rollen som granskare lyfts ofta av Kallberg som en lösning på de problem som 

arkivarierna står inför. Genom denna roll kan arkivarierna till exempel ta tillbaka 

sitt kunskapsområde och få en högre status inom verksamhetens dagliga arbete. 

Även Bearman anser att den roll som arkivarien har inte är tillräcklig för att utföra 

de uppgifter som yrkesgruppen behöver arbeta med. Sammantaget kan det framhål-

las att arkivarien behöver komma längre fram i handlingarnas användningspro-

cess.153   

En lösning kanske är rollen som granskare men jag skulle snarare lyfta rollen 

som arkivkonsult, vilket också Ghetu anser är ett sätt för arkivarien att framhäva 

sin kunskap.154 Den granskande rollen som Kallberg lyfter är en funktion som 

många av hennes informanter redan hade att tillgå. Den användes dock sällan just 

för att de själva uppfattade att de inte hade tillräckligt med resurser. Jag skulle också 

sammankoppla detta med att de inte ansåg att deras status inom verksamheten var 

speciellt hög. Det kan därmed vara svårt att granska en grupp som är högre upp i 

verksamhetens hierarki, vilket kanske resulterade i att Kallbergs informanter inte 

använde sig av den rollen.  

Som min studie visar kan det till exempel uppstå problem när arkivkonsulten 

arbetar inom den verksamheten som de är fastanställda hos. De fördelar som finns 

relaterade till att stå utanför verksamhet försvinner när arkivkonsulten gör uppdrag 

inom stadsarkivet. Detta kan dock också sättas i förbindelse med det faktum att alla 

inom stadsarkivet är just arkivarier samt att den informant som genomförde upp-

draget vid tillfället också var ny inom sin roll som arkivarie. Det är som omnämnts 

svårt att diskutera arkivfrågor med någon som redan arbetat som arkivarie under en 

                                                 
153 Runardotter (2007), s.25ff; Kallberg (2011), s.111f; Bearman (1994), passim. 
154 Ghetu (2004), s. 62, 65. 
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väldigt lång tid eftersom deras status är högre just på grund av att deras kunskap 

väger tyngre.  

Även om rollen som granskare kanske skulle rikta sig mer mot andra yrkes-

grupper och att arkivarien därmed skulle ha ett övertag i form av till exempel ut-

bildning och kunskap om arkivfrågor skulle ändå statusförhållandet mellan grup-

perna göra rollen svår att utöva.  

Informanterna i denna studie upplevde istället att deras status var hög ute hos 

kundens verksamhet, oberoende av att de ändå arbetade med arkivfrågor. Som in-

formant B lyfter händer det att andra medlemmar i verksamheten ber hen att fram-

föra åsikter för att de som bestämmer lyssnar mer på arkivkonsulten som kommer 

in ett kort tag. Medarbetaren inom kundens verksamhet kan därmed inneha samma 

kunskapsgrad som arkivkonsulten men just som en utomstående part kan hen lyfta 

vissa frågor lättare samt få ett större gensvar.  

De resurser som Kallbergs informanter anser att de saknar i sitt arbete är inte 

bara ekonomiska utan även kunskapsmässiga. En del av dessa informanter var de 

enda som arbetade med arkivfrågor inom sin verksamhet, vilket gjorde det svårt att 

ens veta hur vissa frågor skulle bemötas. Arkivkonsulterna framhåller just kunskap 

som en viktig resurs i deras arbete och att det ”skyddsnät” som stadsarkivet och den 

egna gruppen ändå agerar som är centralt för de ska kunna utföra uppdragen hos 

kunden.  Som beskrivits i samband med den diskussion som först av Kallbergs in-

formanter rörande traditionell/ IT-arkivarie finns det inom stadsarkivet en stor va-

riation av olika typer av arkivarieroller som arkivkonsulten kan tillgå i sitt arbete. 

Även om det mellan de olika mikrosystemen kan uppstå friktioner är det fortfarande 

en av de största tillgångarna som arkivkonsulterna har.  

Sammantaget kan arkivkonsultens roll användas för att lyfta yrkesgruppens 

kompetens samt möjliggöra så att den brukas på ett bättre sätt inom verksamheten. 

Som denna studie har visat har arkivkonsulten individuellt kanske inte en djupare 

kunskap än de andra arkivarierna som arbetar inom de verksamheter där dem gör 

uppdrag men den kunskap som de kan tillgå från stadsarkivet gör att de kan lösa 

uppgifter och problem på ett lättare sätt. Tiden gör likaså att de kan röra sig friare 

inom verksamhetens strukturer samt att de inte behöver påverkas i samma utsträck-

ning av den hierarki som råder där. De kan också tack vare sammankopplingen med 

stadsarkivet betraktas som experter. Den miljö som finns inom kundens mesosy-

stem kan dock samtidigt ha en inverkan på konsultens roll inom stadsarkivets mik-

rosystem, framförallt har friktioner med leveransavdelningen lyfts. Arkivkonsulten 

går i detta sammanhang från att beskrivas som expert till att ses som slarvig. Detta 

visar därmed att resurser och miljö har en inverkan på vilken roll arkivkonsulten 

kan använda sig av.  

Som beskrivits i inledningen till detta arbete har det, vad jag själv vet, inte ge-

nomförs någon tidigare undersökning rörande arkivariens roll som konsult. Vidare 
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forskning inom andra verksamheter där arkivkonsulter används kan därmed fram-

hållas som relevant för att få ytterligare perspektiv och kunskap.  
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Sammanfattning  

Det har under en längre tid förts diskussioner kring vad som ska innefattas i arkiv-

ariernas arbetsbeskrivning samt hur deras yrkesroll ska definieras. Medan vissa an-

ser att arkivarien måste ändra sin yrkesroll för att bli mer relevant i verksamhetens 

dagliga arbete anser andra att de borde hålla fast vid den traditionella rollen och 

undvika roller som konsulter och granskare. Samtidigt finns det en osäkerhet kring 

hur arkivariens arbetsuppgifter ska utföras samt att tillgången till resurser kan vara 

ett problem. Det framhålls även att yrkesgruppen borde bli bättre på att marknads-

föra sig själva. 

Syftet med undersökningen har varit att studera just hur arkivarier arbetar som 

konsulter samt hur de uppfattar sin egen yrkesroll. Studien har utgått från begreppet 

resurser samt hur dessa förhåller sig till aspekter som miljö och roller. Relationen 

mellan dessa och sammankopplingen till syftet har varit att de resurser som arkiv-

konsulten kunnat tillgå i sitt arbete är beroende av vilken miljö som de rör sig i. 

Resurserna och miljön påverkar i sin tur arkivkonsulternas yrkesutövning och roll. 

För att besvara undersökningens syfte har jag utgått från följande frågeställningar: 

vilka egenskaper är viktiga för en arkivkonsult? vad har arkivkonsulten för roll i 

förhållande till kunden? vad har arkivkonsulten för roll i förhållande till Stockholms 

stadsarkiv? samt hur arbetar arkivkonsulten med kunskapsutveckling/förmedling? 

I forskningsläget har diskussionen rörande arkivariens roll fördjupats. Att de 

ofta sammankopplas med historiskt material, inte har en så hög status inom olika 

verksamheter har bland annat framkommit. 

Undersökningen har utförts genom deltagande observationer och intervjuer 

med tre olika arkivkonsulter som arbetar vid Stockholms stadsarkiv. Det insamlade 

materialet analyserades genom grundad teori och resulterade i resurser som kärn-

kategori samt miljö och roller som teoretiska koder.  

Studiens resultat visade att arkivkonsultens roll förändrades beroende på vilken 

miljö de rörde sig i samt vilken tillgång de hade till resurser. Tid som resurs kunde 

till exempel både vara en tillgång och en bristvara. Att gå in i en miljö, det vill säga 

kundens verksamhet, under en kort tid gjorde att arkivkonsultens status kunde bli 

högre än de som arbetade där som fastanställda. Samtidigt kunde tiden göra att ar-

kivkonsulten fick göra avkall på sitt arbete. Detta resulterade i att arkivkonsulten 

inom en annan miljö, i detta fall stadsarkivet, fick en lägre status och uppfattades 

bland annat som slarviga eller ibland inte ens som riktiga arkivarier.  

Samtidigt kan arkivkonsultens arbetssätt möjliggöra att yrkesgruppens kompe-

tens används bättre inom verksamheten och inte bara i samband med ”inaktiva” 

handlingar, men eftersom detta arbetssätt inte har diskuteras i någon vidare ut-

sträckning skulle ytterligare forskning i inom andra verksamheter vara relevant.  
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