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Abstract 
 
The purpose of this essay, is to examine how the staffs, from Uppsala university archive, and Uppsala university 
library’s special collections division, perceive how their workplaces make themselves accessible for teachers in 
Uppsala university who want to make use of them in their teaching. By using phenomenography, it provides this 
essay with a framework for both theory and methodology. Because of this choice this essay takes on a qualitative 
research approach and limits the study’s source material to the interviews of five staff members and their work-
places’ policy documents. The first result of this study show that the term “accessibility” is frequently used in 
archival studies, although it is not well researched or clearly defined. The analysis of the workplaces’ policy doc-
uments reveals that, even though the term “accessibility” is given a central role in the Special Collections Division, 
the term is sparsely used and not fully explained, while in the case of Uppsala University Archive, the term is 
completely absent. The analysis of the interviews produces three main results. The first result shows two things. 
Firstly, that both workplaces consider their work with making themselves accessible for the university teachers as 
involving many broad and distinct approaches. Secondly, it can be argued that many of the approaches used at 
Uppsala University Archive are not relevant to this study, while the majority of approaches used at Uppsala Library 
Special Collections Division can be perceived as being directed towards making the workplace more accessible to 
teachers at Uppsala University. The second result shows that despite the two workplaces different purposes and 
approaches, the interviewed staffs perceive the most important aspects and possibilities in nearly exactly the same 
way. The third result shows that the two workplaces share many problems related to communication and cooper-
ation with the university teachers and the limited amount of time they can devote into making themselves accessi-
ble for teachers in Uppsala University. 
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Inledning  

I boken Varsity letters: Documenting modern colleges and universities argumente-

rar forskaren Helen Samuels att dagens universitet förvaltar en stor och viktig del 

av det nationella kulturarvet, men har inte alltid, varken medvetet eller frivilligt 

tagit på sig ansvaret att bevara och tillgängliggöra dess samlingar.1 Samuels hävdar 

att universiteten har ett ansvar att förvalta och tillgängliggöra sina samlingar sam-

tidigt som hon framhäver att samlingarna borde användas mer aktivt i universitets-

undervisningen. Samuels påpekar att svårigheten i att använda universitetssamling-

arna i undervisningen till stor del beror på att universitetens kulturarvsinstitutioner 

brottas mellan viljan att tillgängliggöra (med alla de omkostnader som uppstår) 

samtidigt som de framhäver att pengarna behöver satsas på annat inom verksam-

heten. Samuels påpekar att universitetets arkivarier, bibliotekarier och museiantik-

varier måste omvärdera sitt tänkande i frågor om tillgängliggörande och aktivt ar-

beta för att deras material ska användas i universitetsundervisningen.2 

     Samuels resonemang om universitetens kulturarvsinstitutioner och den kritik 

hon lyfter fram fick mig att undra hur situationen ser ut vid Uppsala universitet. Det 

visade sig till min förvåning att det finns väldigt lite forskning om detta ämne, vad 

jag däremot hittande var en text av Lars Burman från år 2008, betitlad Att förvalta 

sitt pund- Om kulturarv och kulturarvsstrategier vid Uppsala universitet.3  I texten 

beskriver och problematiserar Burman universitetets kulturarvsområde i syfte att 

skapa ett underlag till framtagandet av strategier för kulturarvets synlig- och nyttig-

görande vid universitetet. I Burmans resonemang framförde han att: 

 
Inom Uppsala universitet utgör kulturmiljö, föremålssamlingar och det immateriella kul-
turarvet en väsentlig men underutnyttjad resurs. Inom undervisningen används givetvis 
universitetens samlingar, men i mindre utsträckning än vad som tidigare varit fallet.4 
 

 

 Som citatet ovan visar så framför Burman att Uppsala universitets kulturarv är vik-

tig men underutnyttjad resurs i universitetsundervisningen. Burman argumenterar 

att de problem han ser som orsaken till detta är dels att undervisningsgrupperna blir 

allt större och den tillgängliga undervisningstiden minskar. Han påpekar även att 

                                                
1  Samuels (1992) s. 244. 
2  Samuels (1992) s. 247. 
3 Burman (2008). 
4 Burman (2008), s. 42. 
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undervisning som bedrivs med hjälp av fysiska föremål är generellt mer tidskrä-

vande för lärarna och kräver i regel små undervisningsgrupper. Han framhåller även 

att ett strukturellt problem som hindrar Uppsala universitets kulturarv att användas 

i undervisningen är att universitetets museum, arkiv och bibliotek oftast varken är 

forskande eller undervisande enheter inom universitetet, vilket han menar leder till 

att avståendet emellan universitetslärarna och universitetets kulturarvsresurser är 

större än nödvändigt vid Uppsala universitetet.5 

     Samuels och Burmans resonemang fick mig att undra hur pass tillgängliga kul-

turarvsinstitutionerna vid Uppsala universitet är för att tillämpas i undervisningen. 

I mitt letande efter mer forskning hittade jag ett forskningsprojekt vid namn Kul-

turarvet som högskolepedagogisk resurs (Kultped) som just nu pågår inom Uppsala 

universitet. Projektets syfte är att under tidsperioden 2014-2016  vidareutveckla och 

ytterligare professionalisera användandet av kulturarv och kulturmiljöer i högsko-

lepedagogiken och undervisningen vid universitet. Projektet poängterar att Uppsala 

universitet har ett omfattande kulturarv att förhålla sig till där dess långa historia 

har lett till att stora föremålssamlingar byggts upp genom åren.6 På projektets webb-

sida framhåller de att Uppsala universitet förvaltar ett unikt kulturarv med en stor 

bredd av samlingar och kulturella miljöer. Dit hör Universitetsbiblioteket, Museum 

Gustavianum, Myntkabinettet, Evolutionsmuseet, Medicinhistoriska museet, de 

Linneanska trädgårdarna samt Uppsala universitets arkiv och Carolina Rediviva. 

Därtill räknas campus och Uppsala stad bidra till ett rikt kulturarv i universitetets 

närmiljö. Målet för projektet är att finna, undersöka och utveckla lösningar samt 

konkreta pedagogiska modeller för att främja lärarnas användning av universitetets 

kulturarvsmiljöer och samlingar i undervisningen.7 

     Med ovanstående inledning som grund, motiverad av den påvisliga forsknings-

luckan och nödvändigheten att smalna av ämnet för en arkivvetenskaplig undersök-

ning av denna storlek, så kommer denna uppsats att undersöka hur personal vid 

Uppsala universitetsarkiv och Kulturarvsavdelningen vid Carolina Rediviva upp-

fattar verksamheternas arbete med tillgängliggörande mot universitetslärare som 

vill använda verksamheterna i undervisningssyfte. 

Avgränsningar och syfte 

Valet att avgränsa undersökningen från alla de kulturarvsmiljöer som presenterades 

ovan i samband med projektet Kultped, till att enbart undersöka Uppsala universi-

tetsarkiv och Kulturarvsavdelningen vid Carolina Rediviva (hädanefter refererade 

till som verksamheterna) gjordes i första hand för att detta är en arkivvetenskaplig 

undersökning. Faktumet att universitetsarkivet är en del av denna studie är kanske 

                                                
5  Burman (2008), s. 43. 
6  Burman (2008), s. 12-13. 
7  Uppsala universitets webbsida > Forskning > sökord ”Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs”. 
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inte förvånande, däremot kan inkluderandet av Kulturarvsavdelningen ses som ett 

någorlunda udda val. Trots att verksamheten är en del av universitetsbiblioteket så 

arbetar Kulturarvsavdelningen i huvudsak med källmaterial av olika slag såsom 

handskrifter och personarkiv. Valet av dessa två verksamheter baseras också på att 

de har deltagit i projektet Kultped. Personalen i dessa verksamheter har därmed 

involverats i arbetet med tillgängliggörande mot universitetets lärare. Valet av verk-

samheterna baserades även på att projektet Kultped har definierat dem som två av 

Uppsala universitets kulturarvsresurser. Verksamheterna har däremot inte under-

sökts utifrån ett arkivperspektiv, en forskningslucka som min uppsats ämnar bidra 

till att fylla.  

     Ännu en avgränsning som gjorts i denna undersökning är valet att specificera 

syftesformuleringen ”mot lärare som vill använda verksamheterna i undervisnings-

syfte”. Denna formulering används eftersom jag endast tänker undersöka hur verk-

samheterna arbetar med tillgängliggörande mot lärare som vill använda dem i just 

detta syfte. Avsikten med denna formulering är således att utesluta alla andra situ-

ationer som lärare använder verksamheterna inom sitt arbete.  

     Med ovanstående inledning och avgränsningar i åtanke är syftet med denna upp-

sats att undersöka hur personal vid Uppsala universitets arkiv och Kulturarvsavdel-

ningen vid Carolina Rediviva uppfattar8 verksamheternas arbete med tillgängliggö-

rande mot universitetslärare som vill använda verksamheterna i undervisnings-

syfte.9 

       Utifrån ovanstående syfte kommer följande frågor att besvaras i uppsatsen. 

 

-  Hur uppfattar personalen att deras verksamheter arbetar med tillgängliggö-

rande mot lärare inom Uppsala universitet?  

 
o Vad lyfts fram som viktigt i detta arbete? 
 
o  Vilka problemområden och möjligheter finns? 
 
o  Vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan de två verksam-

heternas uppfattning av vad tillgängliggörande mot universitetslä-
rarna innebär? 

Disposition 

För att redogöra för tidigare forskning och lyfta fram resonemang som kan hjälpa 

till att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar kommer först ett kapitel om 

                                                
8 Användningen av begreppet ”uppfattning” och vad det innebär i denna studie, förtydligas i teoridiskussionen. 
9 För att förenkla den långa syftesformuleringen kommer uppsatsen hädanefter att huvudsakligen använda sig 

av formuleringen: ”syftet med denna uppsats att undersöka hur personal vid Uppsala universitetsarkiv och Kul-

turarvsavdelningen vid Carolina Rediviva uppfattar verksamheternas arbete med tillgängliggörande mot uni-

versitetslärare”.  
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tidigare forskning. Genom att dela in kapitlet i tre kluster och lyfta fram både nat-

ionell och internationell forskning ges en överblick över hur arkivvetenskaplig 

forskning resonerar kring begreppet tillgängliggörande och avslutas med en sam-

manfattande diskussion där centrala teman och viktiga poänger lyfts fram och dis-

kuteras.  I efterföljande kapitel Teori och metod kommer uppsatsens teoretiska an-

sats och metodiska överväganden att presenteras. I kapitlets första del förklaras va-

let av teoretisk ansattas, dess teoretiska koppling och centrala begrepp. I Kapitlets 

andra del, betitlad Metodredovisning diskuteras valet av kvalitativ metod och kva-

litativa intervjuer som källmaterial samt vilka för- och nackdelar dessa val har på 

studien. Därefter förs en diskussion kring intervjupersonerna, etiska överväganden, 

rollen som forskare och formuleringen av undersökningens intervjufrågor.  

       För att ge en kort bakgrund och överblick av Kulturarvsavdelningen och Uppsala 

universitets arkiv inleds själva undersökningen med en presentation av bägge verksam-

heter. För att få en djupare bild av verksamheternas syfte, målsättningar och arbetsupp-

gifter undersöks sedan verksamheternas styrdokument, men lyfter även fram om doku-

menten ger någon förklaring eller definition av tillgängliggörande. Kapitlet avslutas 

sedan med en delsammanfattning. Tanken är att detta kapitel ska fungera som en pre-

sentation av verksamheterna för läsaren, men även bidra till en förståelse för de argu-

ment som sedan lyfts fram av intervjupersonerna. 

       I kapitlet därefter presenteras intervjupersonernas uppfattningar om hur respektive 

verksamhet arbetar med tillgängliggörande mot universitetslärarna. Kapitlet är indelat 

i två huvuddelar, en för vardera verksamhet, där intervjupersonernas uppfattningar lyfts 

fram. De två huvuddelarna är disponerade på samma sätt och inleds med en övergri-

pande presentation och reflektion över hur intervjupersonerna uppfattar verksamheter-

nas arbete med tillgängliggörande mot universitetslärarna. De resonemang som fram-

kom under intervjuerna är sedan uppdelade i större avsnitt som alla avslutas med en 

sammanfattande reflektion och analys, här görs även kopplingar till tidigare forskning. 

Som avslutning på respektive huvuddel ges en större delsammanfattning där intervju-

personernas uppfattningar från samtliga avsnitt lyfts fram och grundligt diskuteras och 

analyseras. Som avslutning på studien förs sedan en slutdiskussion som inleds med en 

återkoppling till undersökningens syfte, teori och metod för att därefter presentera 

undersökningens resultat och relatera dessa till tidigare forskning. Eftersom några av 

studiens resultat redan framkommer i de två större delsammanfattningarna ges endast 

en mer översiktlig återkoppling till dessa. Huvudsyftet med slutanalysen är således att 

lyfta upp undersökningens resultat men även att föra en mer övergripande återkoppling 

och diskussion till tidigare forskning och således placera in studien i ett större samman-

hang. Efter slutdiskussionen ges även en kort sammanfattning av undersökningen och 

dess resultat. 
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Forskningsläge 

För att redogöra för tidigare forskning och lyfta fram resonemang som kan hjälpa 

till att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar ger detta kapitel en överblick 

av hur det arkivvetenskapliga forskningsfältet resonerar kring begreppet tillgäng-

liggörande. För att lättare skapa en överblick av forskningsfältet så presenteras ne-

dan tre olika ”kluster” som representerar tre olika fält inom arkivvetenskaplig litte-

ratur där jag funnit att begreppet används. 

Tillgängliggörande  

 Det första klustret där tillgängliggöra omnämns är i diskussioner kring det bredare 

begreppet tillgänglighet. Några exempel på detta är i Anna Dahlgrens artikel Tan-

kar om tillgänglighet och fotografier i arkiv.10 I denna artikel lyfter författaren dis-

kussionen om att digitaliseringen har medfört ökad tillgänglighet till arkiven och i 

samband med detta nämner hon att tillgängliggöra är ett ”buzzword” inom digitali-

seringssamanhang. Samt att begreppet nästintill kan ses som synonymt med digita-

liseringsarbete överlag.11 Ett annat exempel där begreppet omnämns är i artikeln 

”Archival Mediation”.12 I denna text diskuterar Wendy Duff vad som bör vara arki-

vens främsta uppgift och hävdar att arkiven i första hand måste beskydda arkiv-

handlingarnas integritet varför tillgängliggörandet av arkiven måste nedprioriteras 

till den nivån att arkivens primära funktion först blir uppfylld. Hon menar däremot 

inte att tillgängliggörande av arkiven är mindre viktigt.13 Detta sätt att tala om till-

gängliggörande utan att ägna någon egentlig tid åt att diskutera innebörden av be-

greppet återfinns även i exempelvis Ulrik von Essens bok Arbete i offentlig förvalt-

ning.14 I boken omnämns tillgänglighet och tillgängliggörande när författaren kort-

fattat reflekterar över att förvaltningslagen innehåller regler som kan syfta till att 

tillgängliggöra myndigheter och räknar upp öppettider, telefon- och faxmöjligheter, 

epost samt att myndighetspersoner måste vara behjälpliga som en form av tillgäng-

liggörande.15  

   Ännu ett exempel är den nationella strategin Digi@lt kulturarv som är utgiven av 

Regeringskansliet.16 I strategin är tillgänglighet och tillgängliggöra två av de mest 

                                                
10 Dahlgren (2009).  
11 Anna Dahlgren (2009) s. 59. 
12 Duff (2010). 
13 Duff (2010), s. 116. 
14 von Essen (2014). 
15 von Essen (2014), s. 70. 
16 Regeringskansliet, Kulturdepartementet (2011). 
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frekvent använda begreppen och i strategin omnämns tillgängliggörandet av kultur-

arvet som avgörande för att nå de kulturpolitiska målen och uppnå ett levande kul-

turarv som används och utvecklas. Men trots begreppets centrala roll görs ingen 

djupare reflektion av dess betydelse.17 Detta exempel är inte en del av arkivveten-

skaplig forskning men påvisar att en definition av tillgängliggörande eller en dis-

kussion om begreppet även saknas i en text utgiven av den svenska staten. 

     I artikeln ”Arkivvetenskap- historia och framtid” från år 2002 nämner forskaren 

Bernt Fredriksson begreppet tillgängliggöra.18 Fredriksson hävdar att begreppet fått 

ett uppsving inom den svenska arkivvetenskapen genom kulturpolitikens mål att 

göra kulturarvet och arkivinstitutionerna tillgängliga för allmänheten och syftar till 

den statliga arkivutredningen SOU 2002:78. Fredriksson uttrycker däremot sin för-

våning att utredningen, trots sitt namn Arkiv för alla- nu och framtiden ägnar näst-

intill ingen tid att reflektera över begreppet och att utredningen dessutom inte gjort 

några egentliga undersökningar eller analys kring tillgängliggörandets problema-

tik.19Fredriksson nämner också att begreppet tillgängliggöra diskuterats i internat-

ionell forskning och lyfter fram forskaren Menne-Haritz och hennes text ”The re-

formulation of an archival paradigm”.20 Fler internationella forskare har analyserat 

tillgängliggörande som begrepp men även hur arkiv arbetar med att tillgängliggöra. 

Några exempel på detta är Gail Hodges text, “Best Practices for Digital Archiv-

ing”21, eller Susan Hoffius, “Archives, accessibility, and advocacy: a case study of 

strategies for creating and maintaining relevance”22 samt Jean Teners text “Acces-

sibility and Archives”.23 Samtliga texter närmar sig en diskussion kring arkivens 

tillgängliggörande från olika perspektiv och nämner i visa fall även konkreta exem-

pel på arkivens arbete med tillgängliggörande.  

    Fredriksson argumenterar dock att det finns ett inneliggande problem med att 

använda sig av internationell forskning inom detta område. Detta beror på att dessa 

studier grundar sig på arkivens situation utanför Skandinavien där arkiven lyder 

under helt andra förutsättningar såsom strängare sekretesslagar och en mer begrän-

sad offentlighet. Fredriksson menar således att de internationella studierna grundar 

sina resonemang på en arkivsituation som är i stor kontrast till arkiven i Sverige, 

som har en månghundraårig prägel av öppenhet i from av bland annat tryckfrihets-

förordningen och offentlighetsprincipen. Han avslutar sedan sitt argument genom 

att konstatera att utomskandinavisk forskning som resonerar kring definitionen av 

                                                
17 Regeringskansliet, Kulturdepartementet (2011), s. 4-7. 
18 Fredriksson (2002). 
19 Fredriksson (2002), s. 95. 
20 Menne-Haritzt (2001).  
21 Hodge (2000). 
22 Hoffius (2011). 
23 Tener (1999). 
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begreppet tillgängliggörande inte kan appliceras på ett svenskt arkivsamanhang och 

tillgängliggörandeperspektiv.24 

     Avsaknaden av en mer djupgående diskussion och problematiserande av till-

gängliggörande inom arkivvetenskaplig forskning är en uppfattning som även delas 

av Helen Speres som i sin masteruppsats från år 2015 undersöker hur begreppet 

tillgänglighet tolkas vid Värmlandsarkiv.25 Hon konstaterar att antalet sökträffar 

kring begreppet tillgänglighet inom arkivvetenskapen och i det bredare ABM-fältet 

är mycket lågt.26 I undersökningen ägnas däremot en liten del åt tillgängliggörandets 

betydelse inom Värmlandsarkiv. Resultatet av hennes analys är att tillgängliggö-

rande i första hand handlar om arbetet med att ordna och förteckna arkiv. Men in-

nefattar även att göra arkivens arkivbestånd sökbara för användarna. Vilket kan ske 

genom arkivförteckningar, hjälpsam personal, digitaliseringen av arkivmaterial och 

publiceringen av dessa i digitala sökdatabaser och på arkivets webbsida.27  

      I antologin Den cyklande humanisten28 inleder Karin Iko sin text genom att kort 

diskutera begreppet tillgängliggöra. Hon resonerar att tillgängliggörande och till-

gänglighet har definitivt med varandra att göra, men är inte synonyma begrepp. Hon 

argumenterar att tillgängliggörande handlar om hur arkiv och arkivmaterial görs 

tillgängligt, emedan tillgänglighet är grundläggande faktorer såsom en arkivin-

stitutions organisation och ordningsregler.29 Resonmenaget kring vad begreppet till-

gängliggöra egentligen innebär fördjupas i hennes magisteruppsats, I allmänhetens 

tjänst? Arkivverket, tillgängliggörandet och brukarna.30 I denna undersökning lyf-

ter hon fram att tillgängliggörande handlar om att utveckla hjälpmedel för att nå 

fram till innehållet i arkiven. Iko utvecklar sitt argument och påpekar även att till-

gängliggörande omfattar rutiner, tekniker och övriga hjälpmedel som gör arkiven 

åtkomliga för dess brukare. Hon lyfter också fram att mer specifikt innebär detta att 

hjälpa arkivanvändarna att komma till rätta, hitta rätt arkivbildare och den inform-

ation som efterfrågas. Hon menar även att tillgängliggörande handlar om den fy-

siska åtkomsten till arkiven där användaren måste anpassa sig till öppettider, fram-

tagning av handlingar, bokning av bord, regler kring hantering av handlingar, fors-

karsalen och sekretessprövningar.31  

     För att teoretisera sina reflektioner argumenterar Iko att tillgängliggöra inrym-

mer begreppen tillhandahålla, synliggöra och levandegöra. Hon går sedan vidare i 

sin diskussion genom att definiera de tre begreppen. Enligt Iko innebär tillhanda-

hålla, hur arkivet i praktiken uppfyller sin skyldighet att lämna ut handlingar i över-

enstämmelse med gällande lagar och regler samt service i arkivets forskarsalar, 

                                                
24 Fredriksson (2002), s. 95. 
25 Speres (2015). 
26 Speres (2015) s. 9. 
27 Speres (2015), s. 16. 
28 Iko (2009). 
29 Iko (2009), s. 279. 
30 Iko (2003). 
31 Iko (2003), s. 21-22. 
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fjärrlån och försäljning av kopior. Synliggörandet beskriver hon som arkivens sätt 

att marknadsföra arkivinstitutionernas verksamhet emedan levandegöra innebär att 

arkiv ordnar visningar, utställningar eller föredrag där arkivpersonalen kan sätta in 

arkivhandlingarna i sitt historiska och samhälleliga sammanhang. Iko påpekar även 

att alla fyra begrepp är gränsöverskridande i förhållande till varandra, där till exem-

pel en arkivinstitutions webbsida både kan tillhandahålla och synliggöra arkivet. På 

grund av begreppets komplexitet och dess diffusa gränser avslutar Iko med att kon-

statera att tillgängliggöra är en integrerad del av ett större arkivsammanhang där det 

mesta inom arkivets och arkivaries arbetsuppgifter innehåller olika aspekter av till-

gängliggörande.32  

Skola och arkiv 

 

 Det andra klustret som går att identifiera där begreppet tillgängliggörande nämns 

och hur arkiv arbetar med detta är i arkivvetenskapliga texter rörande skola och 

arkiv. Inom internationell arkivvetenskaplig forskning finns det gott om sökträffar 

gällande exempelvis ”archives in higher education” eller ”archives in the 

classroom” Brittiska The national archives har även publicerat en handbok för ar-

kivarier betitlad Guide to collaboration between the archive and the higher educat-

ion sectors.33 Som titeln avslöjar innehåller texten praktiska tips samt en diskussion 

om hur brittiska arkiv kan samarbeta med universitet och högskolor. Ett urval av de 

två mest citerade texterna i google scholar som är relevanta för denna studie är Julia 

Hendrys text, Primary sources in K-12 education: opportunities for archives och 

Gillian Spraggs Using archives in higher education history teaching34. I den första 

texten diskuterar Hendry värdet av att introducera arkivmaterial för skolklasser från 

förskola till årskurs 12, det vill säga den svenska motsvarigheten av förskolebarn 

till gymnasieungdomar. Texten nämner tillgängliggörande (make accessible) vid ett 

flertal ställen men texten saknar ett djupgående resonemang kring begreppet. Istäl-

let ligger fokus på att diskutera lärandet som process och hur nödvändigt det är att 

arkiven lär sina arkivanvändare att ställa rätt frågor till arkivmaterialet istället för 

att endast lära sig hitta i arkivet.35 Spraggs text utgår ifrån ett brittiskt perspektiv där 

forskaren undersöker hur fem brittiska universitet på olika sätt samarbetar med ar-

kiv i sin närhet. I analysen ligger fokus på de fördelar arkiv, lärare och studenter 

kan få ut av ett samarbete och hur sådana samarbeten kan leda till ett ökat tillgäng-

liggörande av arkiv i universitetsundervisningen. Spraggs gör ingen djupare reflekt-

ion kring tillgängliggörande som begrepp men lyfter fram två intressanta argument 

                                                
32 Iko (2003), s. 21-23. 
33 The national archives (2015). 
34 Spraggs (2008), Hendry (2007). 
35 Hendry (2007), s. 117-129. 



 9 

gällande arbetet med att tillgängliggöra arkiven för lärare. Spraggs första argument 

är att alla arkivbesök måste vara välplanerade där lärare och arkivpersonal arbetar 

tillsammans för att uppnå det bästa resultatet. Hon hävdar att läraren måste använda 

sin kompetens angående vad som är målet med kursen och vad eleverna ska lära 

sig, varav det sedan är upp till arkivarien att plocka fram relevant arkivmaterial, för 

att sedan tillsammans undervisa på plats i arkivet. Spraggs andra argument gäller 

arkivariens syn på studenter och lärare. Hon menar att arkivpersonalen måste åsi-

dosätta sitt arkivspråk och anpassa visningen och den hjälp de ger studenterna till 

en mer grundläggande nivå. Hon menar även att arkivet måste satsa på att mark-

nadsföra sig så att både lärare och studenter blir övertygade om relevansen av ar-

kivbesöket och hur det kan appliceras på pågående kurs eller utbildning.36  

     Inom den svenska arkivvetenskapen har däremot mycket lite forskning bedrivits 

inom detta område, men det finns tre texter där samarbetet mellan skola och arkiv 

nämns i relation till tillgängliggörande. Den första är skriven av Jonas Liljequist 

och heter ”Arkivet i undervisningen, eller hur man ska få studenter att intressera sig 

för äldre källmaterial”.37  Artikelns huvudsyfte är att presentera och saluföra an-

vändningen av landsarkivens äldre domböcker och rättsprotokoll för historikerstu-

denter på B- och C-nivå vid Umeå universitet. Liljequist påpekar att universitetslä-

rarna borde använda sig mer av de lokala arkivens resurser i undervisningen samt 

att lärarna måste engagera sina studenter att använda arkivmaterial, men påpekar 

att det kan vara svårt för studenterna att hitta och göra lämpliga avgränsningar i 

arkivmaterialet. Som lösning på detta problem framhäver han arkivens arbete med 

att lägga upp arkivmaterial digitalt. Liljequist menar att detta ökar dess tillgänglig-

het och öppnar upp för möjligheten att nå arkiven direkt från klassrummet. Han 

tillägger även att arkiven måste lägga mer resurser på att utveckla bättre sökin-

gångar och på så vis förenkla arkivens användning vid universiteten.38  

     Den andra texten skrevs år 1997 av Beta Losman och heter ”Kommunarkiven 

som resurs för skolan” och handlar främst om hennes egna erfarenheter i arbetet 

med att introducera kommunalarkiv i undervisningen hos sjätteklassare och gym-

nasieelever. I texten presenterar hon sina tankar och reflektioner kring vilket 

material och tillvägagångsätt hon fann bäst i förhållande till de två åldersgrupperna. 

De lösningar hon presenterar är bland annat att arkiven ska hålla informationstill-

fällen vid skolorna och undervisa i klassrummet med hjälp av en arkivväska. Boken 

kan tolkas vara väldigt fokuserad på att framföra hur positivt ett samarbete mellan 

arkiv och skola kan vara och lyfter sällan upp några kritiska reflektioner eller pro-

blematik som ett sådant samarbete kan medföra. I slutet av texten ger Losman där-

emot en kortfattad reflektion över sina slutsatser och konstaterar att det ifrån ett 

                                                
36 Spraggs (2008), s. 1-3. 
37 Liljequist (2008). 
38 Liljequist (2008), s. 1-2. 
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arkivarieperspektiv är svårt att etablera samarbeten med skolor. För att det ska vara 

möjligt påpekar hon att arkiven måste anpassa sig efter skolans verklighet och sam-

tidigt möta lärarna på deras villkor.39 Hon för argumentet vidare och säger, ”Det 

räcker inte att gå halvvägs, man måste glömma arkivtermer och proveniensprincip 

och istället tänka ämnesmässigt, samtidigt som man måste komma ihåg vad som är 

möjligt och vad som är omöjligt att genomföra.”40 

Arkivpedagogik  

 

Det tredje klustret som går att identifiera där begreppet tillgängliggörande om-

nämns och hur arkiv arbetar med detta är inom arkivpedagogiken. Även här an-

vänds begreppet frekvent, men likt de andra klustren så är det få texter som förklarar 

eller problematiserar vad begreppet innebär eller hur arkiv arbetar med tillgänglig-

görande.  

     I boken Historia på riktigt-arkivpedagogik i praktiken skriven av forskarna Eva 

Sjögren och Catarina Lundström, nämns tillgängliggörande i kontexten av bokens 

övergripande syfte som är att diskutera och analysera frågan om samarbete mellan 

arkiv och grundskola ur ett arkivpedagogiskt perspektiv. Boken är skriven som en 

handbok och riktar sig främst till arkivarier som vill inspireras till att påbörja eller 

utveckla sitt samarbete med grundskolelärare och skolbarn.41 I boken presenterar 

författarna fem förslag, vilka är, arkiv för hemlån, arkivlektioner i klassrummet, 

visningar, studiebesök samt den digitala lärandeaspekten.42 Författarna diskuterar 

dessa förslag och lyfter fram de positiva aspekterna av deras studie, men ett kritiskt 

perspektiv och ett problematiserande av förslagen saknas i stort genom hela boken. 

Likaså saknas även en djupare diskussion och analys kring vad arkivens arbete med 

att tillgängliggöra faktiskt innebär. I bokens avslutande kapitel finns däremot en 

kort problematisering av bokens resonemang. Här påpekar forskarna att deras före-

slagna åtgärder bygger på det faktum att arkiven måste marknadsföra sig själva i 

större utsträckning. De menar att oavsett vilken målgrupp som arkiven riktar in sig 

mot och vill knyta ett samarbete med så måste arkiven synliggöra sig och få den 

tilltänkta målgruppen att bli intresserad. För att lärare ska kunna använda arkiven 

som ett läromedel måste de först veta att arkiven finns och vad de kan erbjuda.43   

                                                
39 Losman (1997), s. 57-63. 
40 Losman (1997), s. 65. 
41 Sjögren, Lundström (2001), s. 7-9. 
42 Sjögren, Lundström (2001), s. 12-14. 
43 Sjögren, Lundström (2001), s. 148-150. 
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      Bente och Charlotte Jensen är två danska forskare som har skrivit artikeln ”Ar-

kivformidling- arkiver for alle”44 där de analyserar arkivpedagogik och tillgänglig-

het ur både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Studien utgår ifrån en dansk ar-

kivkontext men gör jämförelser till bland annat Sverige och argumenterar för stu-

diens relevans i en bredare, nordisk arkivkontext. I texten diskuteras huvudsakligen 

kraven på att de danska arkiven ska bli mer tillgängliga för sina användare. Med 

detta som sin utgångspunkt nämner de sedan hur olika arkiv har olika utgångspunk-

ter och förutsättningar att arbeta med tillgängliggörandefrågor. De presenterar även 

sin egen tolkning av ett antal begrepp som de anser centrala för arkivpedagogiken 

och diskussionen om arkivet och samhället. Det är denna lista av begreppsdefinit-

ioner och efterföljande diskussion som tillsynes kan vara relevant för denna studie. 

Begreppen som diskuteras är tillhandahålla (stille til rådighed), tillgängliggörande 

(tillgaengliggörelse), vägledning (vejledning), och förmedling (formidling). I dis-

kussionen kring dessa begrepp påpekar författarna först och främst att förmedling 

är ett mycket brett begrepp som innefattar de övriga begreppen. De går sedan vidare 

i sitt resonemang genom att definiera begreppen. Tillhandahålla innebär enligt dem 

att arkiven är öppna för sina brukare som på egen hand kan tillgodogöra sig arkivens 

material. Att tillgängliggöra innebär att arkiven gör det möjligt för besökarna att 

använda arkivmaterialet och beskrivs som en process som påbörjas i ordnandet och 

förtecknandet. Vägledning beskrivs som digitala eller fysiska texter som ska fun-

gera som hjälpmedel för arkivbrukarna som kan innehålla allt ifrån information om 

hur man söker på webbsidan, information gällande öppettider eller information om 

själva arkivlokalen.45  

Utöver begreppsdefinitionerna diskuteras även ett antal punkter rörande arki-

vens arbete med att tillgängliggöra sig för sina användare. Författarna påpekar att 

de ökade kraven på att de danska arkiven ska arbeta mer med att tillgängliggöra sig 

mot sina arkivanvändare potentiellt krockar med vilken roll arkiven har i samhället. 

De menar att arkiven idag befinner sig i en gråzon där de antingen kan ses som en 

del av det kulturella och sociala samhällslivet, som en förvaltningsinstitution eller 

en statlig myndighet. Författarna menar att denna splittring kan orsaka problem i 

arkivens arbete med att tillgängliggöra och ställer frågan om arkiven i dagsläget 

klar av att vara involverande i alla dessa samhällsområden. Författarna svarar inte 

på frågan men påpekar att om arkiven ska arbeta mer med tillgängliggörandefrågor 

så bör deras första prioritet vara att förbättra sökverktygen för sina användare. 

Dessa bör i sin tur utformas efter respektive användargrupps intressen och förut-

sättningar. De medger att dessa satsningar kommer att kräva mycket av arkiven och 

dess personal och påpekar att det måste finnas en vilja att förmedla och marknads-

föra arkiven för sina brukare. Detta ser de som en svår uppgift på grund av arkivens 

                                                
44 Jensen, Jensen (2004). 
45Jensen, Jensen (2004), s. 1-5. 
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ekonomiska läge. För att lösa problemet uppmanar de arkiven att samarbeta med 

det övriga ABM-fältet så att ekonomiska resurser kan fördelas på gemensamma 

projekt.46  

Delsammanfattning 

 

För att kunna svara på frågan om hur arkivvetenskaplig forskning definierar be-

greppet tillgängliggöra och hur arkiven arbetar med detta måste först två viktiga 

huvudpoänger framföras. Det första som påvisligen går att konstatera är hur pass 

lite forskning det finns kring begreppet tillgängliggöra eller hur arkiven arbetar med 

detta. I de kluster som ovan presenterats finns exempel på där forskare tillägnar 

begreppet en central betydelse och lyfter fram det som en viktig del av ett arkivs 

arbete. Trots detta är beskrivningarna av begreppet mycket kortfattade och det sak-

nas både analys och reflektion över begreppets egentliga innebörd. Även beskriv-

ningarna av arkivens arbete med att tillgängliggöra varierar från text till text och är 

i huvudsak bara små korta kommentarer eller utlägg som inte problematiseras. Istäl-

let tenderar texterna att fokusera på tillgängliggörandets positiva sidor och vilka 

utvecklingsmöjligheter arkivens arbete med detta kan medföra. Denna mångtydig-

het och breda användningsområde medför att tillgängliggöra kan ses som ett välan-

vänt men svårdefinierat begrepp. 

     Den andra huvudpoängen gäller den internationella forskningen som presente-

rades. Det första som bör uppmärksammas är Fredrikssons argument gällande hur 

internationell, eller snarare utomskandinavisk, arkivvetenskaplig forskning är pro-

blematisk att använda för att undersöka tillgängliggörande i en skandinavisk arkiv-

kontext. Detta är ett resonemang jag anser vara rimligt, varav denna studie i huvud-

sak kommer att använda sig av skandinavisk forskning för att besvara undersök-

ningens syfte och frågeställningar. De internationella exemplen som presenterades 

ovan bidrar däremot till en utblick. Utifrån de exempel som framfördes i klustren 

så går det påvisligen att föra argumentet att den skandinaviska forskningen om be-

greppet tillgängliggöra är minimal i jämförelse med den mängd forskning som skri-

vits om ämnet i en engelsk och amerikansk arkivkontext. 

    Med detta sagt, hur resonerar arkivvetenskaplig forskning kring begreppet till-

gängliggöra? De två mest omfattande beskrivningarna av vad begreppet tillgäng-

liggöra innebär ges av Bente och Charlotte Jensen samt Karin Iko. I Jensens text 

lyfts tillgängliggörande fram som en del av det större begreppet förmedling som 

även innehåller begreppen tillhandahålla och vägledning. Dessa begrepp presente-

ras som sammankopplade med varandra och bildar tillsammans en process där ar-

kiven tillgängliggör sig för sina användare. Uppfattningen att tillgängliggörande är 

                                                
46 Jensen, Jensen (2004). s. 11-12. 
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en del av en större process, sammankopplat med närliggande begrepp delas även av 

Iko som argumenterar att tillgängliggöra är en integrerad del av ett större arkivsam-

manhang där det mesta inom arkivets och arkivaries arbetsuppgifter innehåller olika 

aspekter av tillgängliggörande. Samt att begreppet hör ihop med begreppen tillhan-

dahålla, synliggöra och levandegöra. Om man sedan jämför författarnas definitioner 

av begreppen finns både likheter och skillnader. 

 Bente och Charlotte Jensen menar att: 

 

Tillhandahålla är lika med att arkiven är öppna för sina brukare som på egen hand 

kan tillgodogöra sig arkivens material. 

Tillgängliggöra innebär att arkiven gör det möjligt för besökarna att använda 

arkivmaterialet och beskrivs som en process som påbörjas i ordnandet och förteck-

nandet. 

    Vägledning består av digitala eller fysiska texter som fungerar som hjälpmedel 

för arkivbrukarna och kan innehålla allt från information om hur man söker på 

webbsidan till information gällande öppettider eller information om själva arkivlo-

kalen 

 

Karin Iko framhåller däremot att: 

Tillhandahålla är lika med att arkivet uppfyller sin skyldighet att lämna ut 

handlingar i överenstämmelse med gällande lagar och regler samt service i arkivets 

forskarsalar, fjärrlån och försäljning av kopior. 

Levandegöra innebär att arkiv ordnar visningar, utställningar eller föredrag där 

arkivpersonalen kan sätta in arkivhandlingarna i sitt historiska och samhälleliga 

sammanhang. 

    Synliggöra innebär arkivens sätt att marknadsföra arkivinstitutionernas verksam-

het. 

 

Påvisligen så skiljer sig författarnas resonemang men kan sägas innehålla ett lik-

nande budskap som tillsammans ger en överblickbar bild av vad tillgängliggöra kan 

innebära i en arkivvetenskaplig kontext. Inkluderar man även Ikos mer detaljerade 

beskrivning av vad tillgängliggörande innefattar, där hon påpekar att tillgängliggö-

randet dels handlar om hur arkiv arbetar med att utveckla hjälpmedel för att nå fram 

till innehållet i arkiven, dels innefattar rutiner och tekniker som gör arkiven åtkom-

liga för dess brukare ges en ännu bredare bild av vad arbetet med att tillgängliggöra 

innebär. Iko påpekar även att den fysiska åtkomsten till arkiven och öppettider, 

bokning av bord, framtagning av handlingar, regler kring hantering av handlingar, 

och sekretessprövningar alla är exempel på vad tillgängliggöra innebär i ett arkiv-

sammanhang. Vad som framträder av dessa forskares beskrivningar är ett brett 

spektrum av vad begreppet tillgängliggörande egentligen innefattar men kan påvis-

ligen sägas innehålla ett budskap om öppenhet, sökbarhet och behjälplighet som 
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kan appliceras på en mängd olika arbetsuppgifter och områden i arkivens verksam-

het och uppdrag. 

     Detta sätt se på tillgängliggörande går påvisligen att knyta an till både Ulrik von 

Essens och Helen Speres reflektioner kring begreppet där von Essen påpekar att 

tillgängliggörande innefattar ett arkivs öppettider, telefon- och faxmöjligheter och 

epost emedan Speres påvisar att tillgängliggörande i första hand handlar om arbetet 

med att ordna och förteckna arkiv. Speres argument gällande arkivens arbete med 

att göra sina arkivbestånd sökbara för arkivanvändarna genom exempelvis arkiv-

förteckningar, hjälpsam personal, digitaliseringen av arkivmaterial är även en form 

av tillgängliggörande som passar in i Jensens och Ikos mer abstrakta resonemang.  

     Ovanstående forskningsöversikt och efterföljande sammanfattning resulterar så-

ledes i en överblickbar bild av det arkivvetenskapliga fältets användning, reflekt-

ioner och diskussioner kring begreppet tillgängliggöra ur en nordisk arkivkontext 

samtidigt som det görs utblickar till andra länder. Denna sammanställning kan inte 

sägas ge en helt komplett bild av vad tillgängliggörande innebär eller hur de an-

vänds i all arkivvetenskaplig forskning. Men sammanställningen visar däremot en 

mångnyanserad bild av begreppets innebörd och lyfter fram många exempel där 

tillgängliggörande förekommer i arkivens arbete. Genom att knyta an och lyfta fram 

de resonemang och reflektioner som presenteras ovan kan denna undersöknings 

analyser och resultat konkretiseras, varav denna forskningsöversikt hjälper studien 

att svara på undersökningens syfte som är att undersöka hur personal vid Uppsala 

universitetsarkiv och Kulturarvsavdelningen vid Carolina Rediviva uppfattar verk-

samheternas arbete med tillgängliggörande mot universitetslärare vid Uppsala uni-

versitet.  
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Teori och metod 

I detta kapitel kommer uppsatsens val av teoretisk ansats och metod att presenteras 

samtidigt som en kontinuerlig diskussion förs kring hur dessa val påverkar studien 

i både dess upplägg och genomförande samt vilka för- och nackdelar dessa val har 

medfört. Målet med kapitlet är således att ge en överblickbar men ändå problema-

tiserande bild av undersökningens val och överväganden. I kapitlets första del för-

klaras valet av teoretisk ansats, dess teoretiska koppling och centrala begrepp. I 

kapitlets andra del, betitlad Metodredovisning diskuteras valet av kvalitativ metod 

följt av en presentation och diskussion kring källmaterialet. Därefter lyfts valet av 

intervjupersoner fram samt viktiga etiska överväganden. Därefter följer ett avsnitt om 

rollen som forskare, varav kapitlet sedan avslutas med en presentation och diskussion 

kring undersökningens intervjufrågor. 

Teoretisk ansats 

För att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar samt för att ge undersök-

ningen en övergripande struktur och övergripande ramverk så kommer en fenome-

nografisk ansats att användas i denna studie. Nedan ges först en introduktion till 

fenomenografin, dess grundläggande principer, mål och nytta för att sedan presen-

tera dess teoretiska koppling, centrala begrepp samt dess förutsättningar och struk-

tur. Fenomenografin utvecklades som en rent empirisk kvalitativ forskningsmetod 

vid Göteborgs universitet under 1980-talet och användes primärt för att analysera 

kvalitativa intervjuer inom det pedagogiska ämnesområdet, men kom senare att an-

vändas inom flera humanistiska forskningsområden. Från början gjorde ansatsen 

inga anspråk på teoretiska referensramar men detta förändrades under 1990-talet 

och idag finns anknytningar till en rad teoretiska fundament som på olika sätt verkar 

som teoretiska flöden inom fenomenografin47 Förenklat så grundar sig ansatsen på 

resonemanget att människor uppfattar sin omgivning på olika sätt och det är feno-

menografins uppgift att studera dessa uppfattningar för att sedan framhäva dem och 

studera dess likheter och skillnader.48 I texten Kvalitativ analys- exemplet Fenome-

nografi49 påvisar forskaren Staffan Larsson att målet med ansatsen inte är att hitta 

förklaringar och samband för att sedan besvara hur något egentligen är, ej heller att 

påvisa hur många som delar en viss uppfattning. Målet är istället att belysa och 

analysera hur olika fenomen i omvärlden uppfattas av olika människor, vilket även 

                                                
47 Kroksmark (2007), s. 4. 
48 Fejes (2009), s. 122-123. 
49 Larsson (1986). 



 16 

ses som dess slutresultat. Larsson argumenterar att fördelen med en fenomenogra-

fisk ansats är de möjligheter den erbjuder i bearbetningen av empirin som sedan 

möjliggör ett resultat som påvisar hur människor uppfattar centrala aspekter av sitt 

arbete eller omvärld. Larsson framhäver även att en fenomenografisk studie kan 

knyta an till övrig forskning(som i denna undersökning presenterats i tidigare forsk-

ning och i analysen av verksamheternas styrdokument) och således placera in sitt 

resultat i ett större sammanhang. Resultaten från en fenomenografisk undersökning 

är således en djupgående presentation och analys av en eller flera personers upp-

fattningar som till hjälp av kompletterande forskning kan ge en mångnyanserad men 

samtidigt djup bild av det studerade fenomenet som även kan placeras in i ett större 

sammanhang.50  

     Genom att använda mig av fenomenografi i denna undersökning och kombinera 

studien med de reflektioner och argument som lyfts fram i tidigare forskning ges 

möjligheten att knyta an undersökningen och dess resultat till den arkivvetenskap-

liga diskussionen kring tillgängliggörande. Valet att inkludera en presentation och 

analys av verksamheternas styrdokument51 var först och främst för att sätta in inter-

vjupersonernas reflektioner om sin arbetsplats i kontext till verksamheternas övriga 

arbete och uppdrag. Men även för att se om dokumenten lyfter fram och resonerar 

kring definitionen av tillgängliggörande. Men presentationen och analysen av verk-

samheternas styrdokument är även tänkt som en introduktion till arbetsplatserna 

och som ett hjälpmedel för läsaren att bättre förstå intervjupersonernas resonemang. 

Tidigare forskning kommer inte att lyftas fram i analysen av styrdokumenten på 

grund av att jag inte vill lägga för stort fokus på denna del. En reflektion kring hur 

jag närmade mig och bearbetade dessa dokument finns nedan i diskussionen om 

undersökningens källmaterial.   

Teoretisk koppling 

I texten Fenomenografisk didaktik- en didaktisk möjlighet52 argumenterar forskaren 

Tomas Kroksmark att fenomenografin har ett speciellt förhållande till teori ef-

tersom forskaren primärt arbetar utan en bestämd tolkningsteori och inte analyserar 

med hjälp av givna tolkningsregler. Kroksmark framhäver att fenomenografin så-

ledes är en induktiv ansats, vilket betyder att den undersöker avgränsade enskild-

heter vars olika uttryck formas till generella slutsatser om det undersökta fenome-

net. Motsatsen till denna syn- och tillvägagångssätt är användningen av en deduktiv 

                                                
50 Larsson (1986), s. 13-18. 
51 Definitionen av styrdokument i denna undersökning är baserad på Uppsala universitets egen definition som 

inkluderar mål och regeldokument. För en fullständig lista: Uppsala universitets webbsida > Sök på ”Mål och 

regelsamlingen för Uppsala universitet” > Relaterade länkar > Definition av styrdokument. Länk: http://reg-

ler.uu.se/Def_av_styrdokument/ [2016-03-16]. 
52 Kroksmark (2007). 
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ansats där forskaren utgår från en klart formulerad teori och prövar undersökning-

ens giltighet inom dess ramar.53 Trots denna skillnad i relation till många andra te-

orier så vilar fenomenografin på ett flertal teoretiska antaganden såsom synen på 

kunskap, förändringar i kunskap och om den lärande människans förhållande till 

omvärlden.54 Den fenomenografiska ontologin existerar således inte fritt utan för-

håller sig även till andra ontologier såsom dualismens, idealismens, objektiv-

ismens/realismens och fenomenologins ontologiska grundantaganden.55 

     Kroksmark framhåller att fenomenografin varken är en idealistisk teori som ut-

går från att människans tänkande ensamt bestämmer världen och att den upphör att 

existera så fort vi slutar tänka på den. Den är heller ingen materialistiskt eller em-

piriskt grundad teori som antar att världen endast är en och objektiv och att den 

existerar oavsett människan, eller att människan med rätt metoder kan nå den ob-

jektiva och sanna kunskapen. Fenomenografin utgår istället från att människans 

(om)världsuppfattning är komplext given. Människan anses ha en dialektisk relat-

ion till världen där hon definieras i världen i samma ögonblick som världen defini-

erar människan. Världen är vad den är för människan och människan är vad den är 

för världen, människans uppfattning av världen blir därmed mycket viktig om män-

niskan ska förstå sin omvärld. Begreppet uppfattning anses således vara det mest 

centrala begreppet inom fenomenografin 56 

I antologin Handbok i kvalitativ analys fördjupar Anders Fejes resonemanget 

kring uppfattning som begrepp. Fejes påpekar att en uppfattning inom fenomeno-

grafin anses vara en människas sätt att förstå eller erfara något(kunskap) och olika 

uppfattningar ses som kvalitativt skilda sätt att uppfatta något i sin omvärld. Fejes 

förtydligar detta resonemang genom att ta upp ett exempel: Elever vid en skola blev 

tillfrågade hur de uppfattar orsaken till svält, resultatet visade att eleverna uppfat-

tade orsaken till svält på olika sätt. Fejes menar att inom fenomenografin ses de 

olika uppfattningarna som kvalitativt åtskilda och representerar distinkt skilda sätt 

att uppfatta, i detta fall, orsaken till svält.57   

Staffan Larsson påpekar att fenomenografin utgår ifrån antagandet att om en 

forskare frågar ett antal människor om hur de uppfattar något så kommer forskaren 

att med stor säkerhet kunna urskilja ett antal olika sätt att förstå eller uppleva en 

specifik företeelse.58 Larsson framhäver således att grundläggande för teorin är di-

stinktionen mellan hur något är och hur något uppfattas vara. För att exemplifiera 

detta lyfter han fram ett citat från en av fenomenografins skapare Ference Marton 

som beskriver denna skillnad på följande sätt:  

 

                                                
53 Kroksmark (2007), s. 4-6. 
54 Kroksmark (2007), s. 16-22. 
55 Kroksmark (2007), s. 16. 
56 Kroksmark (2007), s. 17. 
57 Fejes (2009), s. 122-123. 
58 Larsson (1986), s 12-17. 
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In educational psychology questions are frequently asked about, for example, why some 
children succeed better than others in school. Any answer to this question is a statement 
about reality. An alternative is a question of the kind asked by Säljö (1978): What do 
people think about why some children succeed better than others in school? Any answer 
to this second kind of question is a statement about people's conception of reality. These 
two ways of formulating questions represent two different perspectives.59 

 

Utifrån detta citat framhäver Larsson att det första sättet att formulera en fråga kal-

las inom fenomenografin för första ordningens perspektiv- det handlar om fakta 

och vad som kan studeras utifrån, detta studeras inte inom fenomenografin. Den 

andra frågan definierar Larsson som andra ordningens perspektiv och handlar om 

hur någon upplever något, inte huruvida något är sant eller falskt, vilket är vad fe-

nomenografin studerar. Larsson framhäver att fenomenografins studerande av 

andra ordningens perspektiv är nödvändigt för att förstå något utifrån andras ögon, 

ett perspektiv han menar går förlorad om en forskare endast studerar något utifrån 

första ordningens perspektiv.60  

     Fenomenografin är således en ansats som vill göra verkligenheten såsom den 

uppfattas så stor rättvisa som det överhuvudtaget är möjligt. Denna anpassning till 

vad olika personer uppfattar vara verkligheten gör att vad som uppfattas varierar 

med det innehåll och kontext som undersökningen studerar. Vilket utgör det grund-

läggande resonemanget till varför fenomenografin inte kan förlita sig på hypotise-

rande teoretiska fundament. Att arbeta på ett traditionellt, teoretiskt sätt menar Lar-

sson vore att ”[…]göra avsteg från ambitionen att avtäcka världen som konkret 

uppfattad och kontextuellt betingad.”61 Larsson påpekar däremot att denna ambition 

leder till problemet att om man jämför ett flertal fenomenografiska studier är ingen 

den andra lik, vilket är en inkonsekvens som lyfts fram av teorins kritiker. Larsson 

menar dock att denna inkonsekvens även kan ses som en fördel. Detta eftersom 

teorins flexibilitet gör att undersökningen kan anpassas till en föränderlig verklighet 

med skilda innehåll istället för att begränsas av en snäv teoriram där forskaren för-

söker anpassa verkligheten till den teoretiska modellen. Sammanfattat utgår feno-

menografin från att världen visar sig för människan som en uppfattning och det är 

fenomenografins uppgift att studera dessa uppfattningar för att sedan framhäva dem 

och studera dess likheter och skillnader.62 

      Som avslutning på teoridelen vill jag även lyfta Anders Fejes resonemang. Han 

klarlägger tydligt att förutsättningarna för att fenomenografi ska kunna användas i 

en undersökning är att undersökningen använder sig av kvalitativa, halvstrukture-

rade intervjuer och att forskaren efterfrågar intervjupersonernas sätt att uppfatta det 

givna fenomenet. De inledande intervjufrågorna ska helst vara så få och breda som 

möjligt så att de intervjuade kan ge ett så självständigt och så uttömmande svar som 

                                                
59 Larsson (1986), s 12. 
60 Larsson (1986), s 12. 
61 Larsson (1986), s 16. 
62 Fejes (2009), s. 122-123. 
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möjligt. För att empirin sedan ska kunna analyseras är det viktigt att de intervjuades 

åsikter kommer fram i undersökningen och att dess likheter och skillnader beto-

nas.63 Forskaren ska sedan resonera kring de funna likheterna och skillnaderna och 

presentera sitt argument var gränsen går mellan olika uppfattningar och varför de 

anses lika eller olika, vilket sedan anses vara undersökningens slutresultat som se-

dan kan kopplas till övrig forskning.64  Det är utifrån ovanstående teoridel jag såle-

des funnit ramarna och målet för min undersökning, vilket även hjälpte mig med 

resten av mina metodiska överväganden. 

Metodredovisning 

I avsnittet ovan förklarades fenomenografins betydelse och inverkan på denna under-

söknings metod och teori. Men kravet på användningen av en kvalitativ metod i form 

av kvalitativa intervjuer kräver en djupare reflektion kring dess användning och dess 

begränsningar för undersökningen. Även en fördjupad diskussion kring intervjuperso-

nerna, etiska överväganden, forskarrollen och formuleringen av forskningsfrågor be-

hövs för att förstå hur valet och tankegångarna kring dessa områden påverkar under-

sökningen och dess slutresultat.  

      I antologin Handbok i kvalitativa metoder65 argumenterar Göran Ahrne med flera 

att den generella anledningen till att forskare använder sig av en kvalitativ metod i sin 

undersökning är att metoden möjliggör ett djupstuderande av olika perspektiv och mil-

jöer och kan användas för att analysera åsikter och idéer samt fånga olika nyanser och 

värderingar på ett helt annat sätt än vad som är möjligt med en kvantitativ metod.66 

Ahrne påpekar att ännu en fördel med att använda en kvalitativ metod är att den tillåter 

en större flexibilitet i själva forskningsprocessen. I kvalitativa undersökningar finns det 

mer utrymme för att anpassa forskningsdesignen i relation till vad som sker under själva 

insamlingen av empirin.67 Som påpekats i ovanstående kapitel kräver användningen av 

fenomenografi att undersökningen använder en kvalitativ metod med halvstrukturerade 

intervjuer. Som ovan förda resonemang visar så lämpar sig denna typ av metod för det 

syfte och frågor jag vill undersöka. 

     Något som även måste lyftas fram i detta sammanhang är vilka negativa sidor som 

finns med i användningen av en kvalitativ metod. Ahrne framhäver att en av de två 

mest framträdande bristerna i användningen av en kvalitativ metod är att undersök-

ningen fokuserar på djupgående subjektiva tolkningar, vilket kritiker av metoden anser 

underminerar undersökningens trovärdighet. Ahrne argumenterar att det därför är extra 

                                                
63 Fejes (2009), s. 124-129. 
64 Fejes (2009), s. 129-131. 
65 Ahrne & Svensson (2015). 
66 Ahrne & Svensson (2015), s. 9-12. 
67 Ahrne & Svensson (2015), s. 15. 
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viktigt att kvalitativa undersökningar motiverar starka argument för att uppnå trovär-

dighet. Den andra bristen som Ahrne påpekar är att kvalitativa undersökningar ofta 

kritiseras för sin svaga generaliserbarhet där generaliseringar eller möjligheten att göra 

sannolikhetskalkyler inte går att påvisa på samma sätt som inom kvantitativ forsk-

ning.68 I utformningen och genomförandet av denna studie har dessa två problem tagits 

i åtanke.   Men eftersom denna undersökning använder en fenomenografisk ansats och 

således har det uttalade syftet att endast lyfta fram intervjupersonernas uppfattningar 

och inte påvisa hur många som delar en viss uppfattning eller göra anspråk på att 

finna förklaringar och samband för att besvara hur något egentligen är, så kringgås 

dessa problem.  

     Ansatsen löser däremot inte problemet med undersökningens trovärdighet. För 

det finns fortfarande en risk att jag som forskare kan missuppfatta de intervjuade. 

För att minimera detta potentiella problem har jag beslutat använda en metod som 

Ahrne kallar återkoppling till fältet. Detta är en metod som användas för att kon-

trollera att forskaren har tolkat intervjupersonerna rätt genom att återkoppla studi-

ens resultat till de människor som intervjuats och låt dem ge sina synpunkter. Ahrne 

framhåller att återkopplingen inte behöver resultera i att intervjupersonerna håller 

med om, eller tycker om de resultat som presenterats, huvudsyftet är inte att finna 

en konsensus utan snarare att få en indikation från de människor som studerats kan 

känna igen och relatera till studiens resultat.69 Diskussionen om vilka svagheter an-

vändningen av intervjuer och vilka metoder som tagits i åtanke för att lindra denna 

problematik fortsätter i kapitlet nedan.   

Källmaterial      

I denna uppsats är fem kvalitativa intervjuer det primära källmaterialet. Valet att grunda 

undersökningen på detta källmaterial baserades främst på studiens syfte och frågeställ-

ning samt det faktum att en fenomenografisk ansats valts ut som teori/metod för denna 

studie. I denna del diskuteras således kvalitativa intervjuer och deras styrkor och svag-

heter. Innan dess måste däremot inkluderandet av verksamheternas styrdokument som 

källmaterial lyftas fram. Nyttan av att inkludera dessa dokument har tidigare presente-

rats, därför kommer diskussionen nedan att lyfta fram hur jag närmade mig och bear-

betade källmaterialet.  Valet att använda dessa dokument grundar sig i att jag som fors-

kare ville få bättre koll på de två verksamheter som skulle undersökas samtidigt som 

jag var nyfiken om dokumenten lyfter fram några resonemang kring tillgängliggörande. 

Genom att söka på båda verksamheternas webbsidor hittade jag en rad relevanta doku-

ment för Kulturarvsavdelningen men inte några för Uppsala universitets arkiv. För att 

finna mer relevant information kontaktade jag bägge verksamheter och bad om alla 

                                                
68 Ahrne & Svensson (2015), s. 25-30. 
69 Ahrne & Svensson (2015), s. 25-30. 
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relevanta dokument som påverkar eller styr deras arbete. Från Kulturarvsavdelningens 

sida fick jag tips om de dokument jag redan hittat, medan Universitetsarkivet framhöll 

ett dokument som relevant. När jag frågade efter en motivering bakom bristen av rele-

vanta styrdokument som påverkar eller styr universitetsarkivets arbete, fick jag svaret 

att dessa är formulerade i de många lagar, RA-MS:ar och RA-FS:ar som styr verksam-

heten.70 Efter att värderat omfånget och mängden av dessa dokument togs beslutet att 

inte inkludera dem i denna undersökning. Jag är medveten om denna svaghet men en 

sådan analys skulle kunna utgöra en helt separat undersökning. Inkluderandet av all 

den mängd information och analys som skulle krävas skulle skifta fokus från denna 

studies syfte och frågeställningar. Analysen av styrdokumenten gick således ut på att 

lyfta fram en övergripande bild av verksamheterna, deras syfte och arbetsuppgifter men 

även lyfta fram de gånger som tillgängliggörande nämns i texterna.    

      Gällande användningen av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer utgick denna 

undersökning främst från Steinar Kvales och Göran Ahrnes resonemang. I sin bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun från år 2014 argumenterar forskaren Steinar Kvale att 

den kvalitativa intervjun liknar många andra intervjusformer och skiljer sig mest i frå-

gan om intervjuarens och respondentens roll till varandra. Kvale framhäver att syftet 

med denna intervjuform är att intervjuaren och respondenten talar aktivt med varandra 

om något utifrån den intervjuades synvinkel och avslöjar den värld som de lever i, ett 

syfte han anser vara den kvalitativa intervjuns största styrka.71 Kvales motivering på-

visar således en tydlig koppling till varför kvalitativa intervjuer är ett måste i använd-

ningen av fenomenografi men även varför denna typ av intervju kan anses vara den 

bästa metoden att svara på studiens syfte och frågeställning. 

      Svagheterna med den kvalitativa intervjun ligger enligt Ahrne främst i svårigheten 

att uppfatta och tolka det intervjupersonen säger på ett så korrekt sätt som möjligt samt 

ifall utsagan kan tolkas ha flera eller andra betydelser än vad den som intervjuades 

egentligen menade. Svagheten blir således att intervjun är ett resultat av ett samtal på 

en viss plats och vid ett visst tillfälle, där det som sägs kan ha andra syften än vad 

intervjuaren uttolkar.72 Kvale framhäver ett annat problem, vilket han menar är vanligt 

förekommande i utförandet av kvalitativa intervjuer. Han framhäver att många av de 

metodologiska besluten måste fattas på plats under själva intervjun. Detta stämmer väl 

in på denna undersökning där den fenomenografiska ansatsen kräver halvstrukturerade 

intervjuer med stora öppna frågor istället för mer konkreta frågor att utgå ifrån. Kvale 

menar att detta ställer höga krav på intervjuaren som måste ha god kunskap kring in-

tervjuområdet och vara bekant med de metodologiska alternativen och även ha insikt i 

de teoretiska problem som är anknutna till frambringandet av kunskap genom samtal.73 

Kvale framhäver även ett annat resonemang som är ytterst relevant för denna studie. 

Det är argumentet att även intervjupersonerna sätter gränser för vad som är möjligt att 

                                                
70 Epost-korrespondens med Jakob [2016-03-23]. 
71 Kvale & Brinkmann (2014), s. 17. 
72 Ahrne & Svensson (2015), s. 53-54. 
73 Kvale & Brinkmann (2014), s. 17-22. 
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uppnå under en intervju. Faktorer såsom intervjupersonernas personlighet, om de är 

socialt utåtriktade eller mer restriktiva påverkar således intervjun och den information 

som kan framhävas från dess utsaga. Kontentan av Kvales och Ahrnes ovanstående 

resonemang är att det i princip är omöjligt för en forskare att få en hundra procent 

korrekt uppfattning av vad någon annan beskriver. Men för att komma så nära intill 

förståelsen av hur en person tycker, tänker och känner måste forskaren lita på sin för-

måga att tolka personen. Dessa problem har tagits i åtanke i genomförandet av denna 

undersöknings intervjuer. 

     I ett försök att kontra ovanstående problem har ett antal knep som formulerats av 

Kvale och Ahrne tagits i åtanke. Ett av dessa är ifall forskaren inte tror sig förstå det 

resonemang som intervjupersonen förmedlar men inte vill avbryta samtalet.  Kvale 

hävdar att en lösning på problemet är att vänta tills personen pratat klart och omformu-

lera det underförstådda budskapet till en fråga och sedan sända tillbaka det till intervju-

personen som därmed kan ge en omedelbar bekräftelse om tolkningen stämmer.74 Fem 

regler som Ahrne argumenterar visat sig vara tidlösa råd att förhålla sig till under en 

intervju är först och främst att intervjuaren alltid skall lyssna på den som talar på ett 

tålmodigt, vänligt men samtidigt intelligent reflekterande sätt. För det andra ska inter-

vjuaren inte framhäva någon form av auktoritet. För det tredje ska intervjuaren inte ge 

råd eller moraliska förmaningar. För det fjärde ska intervjuaren inte argumentera/gräla 

med den som talar. För det femte ska intervjuaren bara ställa frågor under särskilda 

förhållanden. Ett exempel på den femte punkten kan vara i fall respondenten behöver 

hjälp att tala, eller ifall intervjuaren vill få den intervjuade att känna sig mindre pressad 

eller utveckla en fråga som tidigare glömts bort eller undvikits.75  

     Som denna redogörelse visar är genomförandet av kvalitativa, halvstrukturerade in-

tervjuer inte en enkel uppgift. Kravet på forskaren är stort och mycket handlar om att 

samtalet som förs under intervjun inleds, struktureras och genomförs på rätt sätt, varav 

ovanstående problemområden och efterföljande tips gav ett ramverk till hur denna 

undersöknings intervjuer sedan genomfördes. I transkriberingen av intervjuerna har 

denna studie utgått från Kvales rekommendationer, där han först konstaterar att valet 

av transkriberingsstil beror på undersökningens syfte.76 Eftersom denna studie ska lyfta 

fram intervjupersonernas uppfattningar har en noggrann transkribering av de inspelade 

intervjuerna genomförts, där osäkerhet, eller tveksamhet i intervjupersonernas utsagor 

förts fram. Här kan också lyftas fram att jag har gjort ett medvetet val att ta med många 

citat. Motiveringen av detta val är studiens syfte och frågeställningar samt att det är 

intervjupersonernas uppfattningar som i huvudsak ska lyftas fram. Citaten medför då 

en transparens till studien och ger läsaren möjlighet att själv se intervjupersonernas 

resonemang.  

                                                
74 Kvale & Brinkmann (2014), s. 32. 
75 Ahrne & Svensson (2015), s. 37-41. 
76 Kvale & Brinkmann (2014), s. 220-224. 
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Valet av intervjupersoner och etiska överväganden 

 Inför valet och avgränsningen av antalet intervjupersoner som inkluderades i denna 

studie utgick jag ifrån antologin Handbok i kvalitativa metoder77 där Ahrne med flera 

argumenterar att valet av intervjusubjekt i första hand är beroende på vilken forsknings-

fråga som skall besvaras. Om forskaren ämnar avgränsa sig till en viss arbetsplats eller 

viss miljö avgränsas urvalet till först till den arbetsplatsen för att sedan välja ut vem 

eller vilka som ska intervjuas. Ahrne beskriver att det vanligaste sättet att göra ett urval 

av personer från en arbetsplats är att kontakta dem och be att få tillgång till en perso-

nallista för att sedan slumpvis välja ut någon eller några personer från arbetsplatsen.78  

 Det andra steget i urvalet av intervjusubjekt för undersökningen är enligt Ahrne att 

bestämma sig för hur många personer som behöver intervjuas för att uppnå en repre-

sentativitet i undersökningens forskningsresultat. Återigen hävdar Ahrne att antalet 

personer som behöver intervjuas beror på syftet med undersökningen och dess fråge-

formulering men att beslutet bör vägas ihop med representativitet och generaliserbar-

het. Han framhäver även att en fördel med att använda kvalitativa intervjuer är att fors-

karen inte i förväg behöver bestämma något antal för hur många personer som behöver 

intervjuas utan kan lägga till fler intervjupersoner till dess att syftet med undersök-

ningen och dess forskningsfrågor är besvarade och ämnet är uttömt.79  

     Eftersom denna uppsats ämnar undersöka hur personal vid Kulturarvsavdelningen 

och Uppsala universitets arkiv uppfattar verksamheternas arbete med tillgängliggö-

rande mot universitetslärarna, blev avgränsningen av arbetsplatser självklar. Valet av 

intervjupersoner avgränsades således till att omfatta personal från respektive verksam-

het. Vid val av intervjupersoner tog jag kontakt med respektive arbetsplats och bad om 

en personallista. Gällande Uppsala universitets arkiv visade det sig att de finns tre an-

ställda universitetsarkivarier vid verksamheten. Förfrågningar om intervju skickades 

till samtliga, varav två svarade och visade intresse att ställa upp på en intervju. Gällande 

Kulturarvsavdelningen visade personallistan att verksamheten har 25 anställda. Att in-

tervjua alla genom kvalitativa intervjuer i omfånget och tidsramen för denna studie är 

påvisligen inte rimligt. Beslutet togs att skicka intervjuförfrågningar till tre, slumpvis 

valda personer, varav alla tackade ja till en intervju. Valet att intervjua två personer 

utav tre möjliga av universitetsarkivets personal ser jag inte som ett problem. Däremot 

kan tre, av totalt 25 personer lyftas fram som en kritik av undersökningens representa-

tivitet och generaliserbarhet. Som motargument hänvisar jag återigen till valet av en 

fenomenografisk ansats. Som på grund av sitt uttryckliga mål att framhäva intervjuper-

sonernas uppfattningar och inte påvisa hur många som delar en viss uppfattning, ej 

eller göra anspråk på att finna förklaringar och samband för att besvara hur något 

egentligen är. Så blir frågan om representativitet och generaliserbarhet i förhållande 

till antalet anställda inte ett problem för denna undersökning. Med alla ovanstående 

                                                
77 Ahrne & Svensson (2015). 
78 Ahrne & Svensson (2015), s. 37-41. 
79 Ahrne & Svensson (2015), s. 42. 
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resonemang i åtanke samt inkluderandet av faktorer såsom undersökningens omfång, 

syfte och frågeställning kom uppsatsens intervjuer att avgränsas till fem personer. Inför 

genomförandet av denna undersökning gjordes bedömningen att den information som 

delges under intervjuerna kan vara av känslig natur och orsaka men om intervjuperso-

nernas riktiga identiteter avslöjas. Som en ren försiktighetsåtgärd har därmed intervju-

personernas namn anonymiseras och istället används pseudonym för var och en av de 

intervjuade. För att möjliggöra en akribigranskning av det transkriberade intervju-

materialet kvarstår intervjupersonernas riktiga namn på dessa dokument, ett beslut 

samtliga intervjupersoner gav sitt medgivande till. På grund av ovanstående resone-

mang samt att de personer som intervjuades från Kulturarvsavdelningen hade väldigt 

avslöjande arbetstitlar, har alla från den verksamheten fått titeln ”bibliotekarie”. Såle-

des blir den enda informationen som överensstämmer med intervjupersonernas riktiga 

identiteter deras könstillhörighet. Presentationen av de intervjuade blir således som föl-

jer; Utifrån universitetsarkivets personal intervjuades universitetsarkivarierna Jakob 

och Tobias. Från Kulturarvsavdelningen intervjuades bibliotekarierna Theresa, Ann 

och Lotta. 

      Andra etiska överväganden som tagits med i beräkningen inför planerandet och ge-

nomförandet av denna studie var Kvales resonemang angående konfidentialitet och in-

formerat samtycke. Konfidentialitet handlar dels om de överenskommelser som nås 

med de intervjuade men även att intervjupersonerna accepterar användningen av den 

information de delgett. Samt att de är underförstådda vad informationen kommer att 

användas till och om undersökningen kommer att publiceras eller innehålla känslig in-

formation som kan orsaka skada eller men. Informerat samtycke betyder att forskaren 

informerar undersökningspersonerna om syftet med undersökningen, dess upplägg och 

vilka eventuella risker och fördelar ett deltagande i undersökningen kan innebära. 

Kvale påpekar att informerat samtycke också innebär att de intervjuade deltar frivilligt 

i undersökningen och att de när som helst har rätten att dra sig ur. Forskaren måste även 

få tillåtelse att publicera hela intervjun eller delar av den samt informera de intervjuade 

om vilka som kommer att få tillgång till undersökningen och informera deltagarna om 

deras rätt att granska transkriberingen av deras respektive intervjuer.80 I denna under-

sökning har alla ovanstående aspekter tagits med i åtanke och samtliga intervjupersoner 

blev genom en informations och medgivande blankett(se bilaga 1) informerade om sina 

rättigheter innan intervjutillfället och fick ge sitt medgivande till att delta i undersök-

ningen.  

                                                
80 Kvale & Brinkmann (2014), s. 107-109. 
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Rollen som forskare 

I en undersökning som använder sig av kvalitativa intervjuer så påpekar Ahrne att fors-

karen kommer oftast kommer nära inpå de miljöer och människor som studien under-

söker. Forskaren får på så vis en direkt insikt om deltagarna eller föremålen för forsk-

ningen. Detta kan enligt Ahrne vara till stor hjälp i analysen men ställer även vissa krav 

på rollen som forskare. Som i den tidigare diskussionen om kvalitativa intervjuer som 

källmaterial påpekar han att forskarrollen först och främst påverkas av undersökning-

ens syfte och frågeställningar, det vill säga vilken information som forskaren är ute 

efter och vilket resultat som ska uppnås. Dessa faktorer påverkar i sin tur om forskaren 

ska anta rollen som insamlare eller producent av empiri.81 En forskare som väljer att se 

sig själv som en insamlare av empiri kan förenklat förklaras ha åsikten att empiri är 

blommor ute i naturen som forskaren plockar in och sedan organiserar och sorterar. 

Enligt denna syn på empiriskt informationssamlande reduceras forskaren till en passiv 

mottagare av redan befintlig data som sedan ska omarbetas för att sedan presenteras för 

läsaren. Motsatsen till ovanstående uppfattning är synen på forskaren som medprodu-

cent av empiri. Enligt detta synsätt uppmuntras forskaren att göra aktiva val under 

själva intervjun och formulera både frågor och följdfrågor. Ett förhållningssätt som re-

sulterar i ett mer aktivt deltagande från forskaren genom hela forskningsprocessen.82 I 

denna undersökning har den förstnämnda forskarrollen intagits. Motiveringen bakom 

detta val är att fenomenografin går ut på att lyfta fram intervjupersonernas uppfatt-

ningar. Som forskare har mina egna åsikter, tankar och resonemang i insamlingen av 

empirin ingen plats i denna undersökning. Däremot är det i framhävandet av uppfatt-

ningarnas likheter och skillnader samt i sammankoppling till tidigare forskning som 

mina åsikter som forskare ska ta plats. 

Frågeteman 

I denna undersökning styrdes valet och utformningen av intervjufrågorna av främst av 

den fenomenografiska ansatsens krav samt uppsatsens syfte och frågeställningar. Valet 

att formulera breda och ospecifika frågor, snarare än fokuserade och konkreta, är till 

största del beroende på (som redan konstaterats) att den fenomenografiska ansatsen 

kräver att intervjufrågorna formuleras på det sättet. Där motiveringen bakom detta krav 

är att intervjuaren inte ska ”hämma in” de intervjuades utsagor med alltför specifika 

frågor. Det bör även nämnas att inför respektive intervju skickades intervjufrågorna ut 

två dagar i förväg så att intervjupersonerna fick tid att förbereda sig.  

     I utformningen av frågorna och i vilken ordning de ställdes, utgick denna studie från 

Göran Ahrnes resonemang om vissa regler som intervjuaren bör förhålla sig till för att 

en intervju ska bli så framgångsrik som möjligt. Ahrne hävdar att det första steget till 

                                                
81 Ahrne & Svensson (2015), s. 15. 
82 Ahrne & Svensson (2015), s.  sid 20-22. 
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en lyckad intervju är att sätta extra betänketid kring hur intervjufrågorna formuleras 

och i vilken ordning de ställts under intervjutillfället. Han menar att detta är viktigt 

eftersom olika tillvägagångssätt kan möjliggöra en viss typ av svar, medan andra omöj-

liggörs.83 Ahrne påpekar även att det är viktigt att ställa vänliga och enkla frågor i bör-

jan av en intervju. Detta kan vara avgörande för att bygga upp en rik dialog och nå ett 

utbytande samtal med den intervjuade. Med dessa resonemang som grund så utforma-

des fyra frågor. Den första frågan som ställdes blev följaktligen: 

 
Presentera er själva och er verksamhet. Förklara kort vad er avdelning/verksamhet arbetar med 
och dina egna arbetsuppgifter. Hur arbetar verksamheten idag med tillgängliggörande mot uni-
versitetslärarna? 

 

Tanken bakom den första delen av denna fråga är att följa tipset om att ställa en 

vänlig och enkel fråga i början av intervjun så att de intervjuade kan börja prata om 

något de kan relatera till, nämligen sig själva, men även hur de arbetar och vad 

verksamheten i stort arbetar med. Den andra delen av frågan är avsiktligt formule-

rad så bred som möjligt för att inte begränsa intervjupersonerna i sina svar och ge 

dem möjlighet att komma in på, och diskutera ämnet efter vad de anser vara viktigt. 

    Den andra och tredje frågan är:  

 
Med tillgängliggörandet mot Uppsalas universitetslärare i fokus vad, hur och varför arbetar 
som ni gör? utifrån din egen åsikt, tycker du att arbetet med att tillgängliggöra bedrivs på rätt 
sätt, i så fall varför?/varför inte? Vad finns det för utmaningar, möjligheter, Vad prioriteras och 
vad nedprioriteras och varför är det så? 

 
Finns det finns några framtidsvisioner/ planer inom verksamheten/avdelningen på hur arbetet 
med tillgängliggörande kan förändrats framöver? Vad är dina tankar kring detta, vad är viktigt 
för dig, om det finns konkreta framtidsplaner, har de rätt fokus? i så fall, varför/varför inte?  

 

Syftet med dessa två frågor är väldigt likartade eftersom de båda är tänkta att föra in-

tervjun framåt ifall, intervjupersonerna tappade tråden eller blev tysta. Den breda for-

muleringen av frågorna är ett medvetet val för att undvika att fråga allt för specifikt 

som kan leda bort samtalet från vad de vill prata om.  

    Den fjärde och sista frågan blev: 

 
I kontext till arbetet med att tillgängliggöra gentemot universitetslärarna. Vad är din uppfatt-
ning av begreppet "tillgängliggöra" Vad betyder begreppet för dig? vilka aspekter innehåller 
begreppet, vad är det viktigaste, eller mindre viktiga enligt din egen definition?  

 

Syftet med denna fråga var fenomenografins krav på att specifikt fråga intervjuperso-

nerna vad de har för uppfattning om det studerade fenomenet, det vill säga tillgänglig-

görandet mot universitetslärarna. Valet att vänta med denna fråga till sist grundar sig i 

tanken att den kan vara väldigt svår att svara på. Att placera frågan sist ger även inter-

vjupersonerna tid att reflektera och prata kring ämnet under hela intervjun.  

                                                
83 Ahrne & Svensson (2015), s. 21-24. 
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Undersökning 

För att ge en bakgrund och överblick av Kulturarvsavdelningen och Uppsala uni-

versitets arkiv inleds undersökningen med en kort presentation av bägge verksam-

heter. För att få en djupare bild av vad verksamheternas arbetsuppgifter, syfte och 

målsättningar är så analyseras sedan verksamheternas styrdokument. Denna analys 

har även som mål att lyfta fram om dokumenten nämner tillgängliggörande. Denna 

inledande del av undersökningen avslutas med en sammanfattande delanalys där 

viktiga huvudpoänger gällande verksamheterna och styrdokumentens innehåll och 

koppling till tillgängliggörande lyfts fram. I efterföljande huvuddel kommer inter-

vjupersonernas uppfattningar att lyftas fram. 

Kulturarvsavdelningen 

 

På Kulturarvsavdelningens webbsida presenteras verksamheten som en av fyra av-

delningar inom Uppsala universitetsbibliotek vars övergripande uppgift beskrivs 

vara att tillhandahålla informationsresurser för forskning, undervisning och lärande 

vid Uppsala universitetet samt vara ett forskningsbibliotek som är öppet för alla.84 

På webbsidan betonas även Kulturarvsavdelningens samlingar av äldre böcker, tid-

ningar, tidskrifter, handskrifter, bilder, kartor och musikalier men att avdelningen 

förvaltar personarkiv och äldre delar av Uppsalas många nationsarkiv. De framhä-

ver även sitt arbete genom att konstatera att avdelningen fortsätter verksamhetens 

långa tradition med att samla, vårda och göra materialet tillgängligt för forskning 

och studier85men arbetar också med att utveckla och tillgängliggöra sina samlingar 

på nya sätt. Som ett exempel på detta nämns digital publicering och digitalisering 

där avdelningen strävar att vara ett internationellt föredöme genom att erbjuda fy-

siska och digitala studie- och forskarmiljöer.86  

    Det framgår även att Carolina Rediviva under år 2015 har omorganiserats vilket 

inneburit att det som tidigare hette avdelningen för universitetsgemensamma ända-

mål med sina sex underliggande enheter(Handskrifter och musik, Kartor och bilder, 

Äldre tryck och specialsamlingar, kulturarvets information och konserveringen-

heten) har smälts samman till att bilda Kulturarvsavdelningen.87  

    Den ovan förda presentationen av den information som delges vid verksamhetens 

webbsida framhäver i huvudsak två relevanta poänger för denna undersökning. Den 

                                                
84  Uppsala universitets webbsida > Bibliotek > Om biblioteket. 
85 Uppsala universitets webbsida > Bibliotek > Om biblioteket > Kulturarv. 
86 Uppsala universitets webbsida > Bibliotek > Om biblioteket. 
87 Uppsala universitets medarbetarprotal > Bibliotek > Omorganisation. 
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första är att avdelningen tydligt framhäver sin roll som informationsresurs för forsk-

ning, undervisning och lärande vid universitetet vilket markerar att universitetslä-

rarna, tillsammans med alla andra som är verksamma vid universitetet räknas in 

som användare av verksamheten. Den andra poängen är att begreppet tillgänglig-

göra lyfts fram som en del av verksamhetens tradition och i kontexten av digital 

publicering samt digitalisering. Påvisligen lyfts arbetet med tillgängliggörande 

fram som en central och viktig del av verksamheten. Men inga förklaringar eller 

tillräcklig med kontext ges för att förklara vad tillgängliggörande egentligen inne-

bär förutom att det involverar digital publicering och digitalisering. Vad som även 

är värt att poängtera, är att webbsidans presentation av verksamheten innehåller 

mycket få konkreta exempel av Kulturarvsavdelningens arbetsuppgifter. Arbetet 

med att samla, vårda och digitalisera material är de enda mer konkreta exemplen 

som lyfts fram.   

Kulturarvsavdelningens styrdokument 

 

Ett dokument som däremot mer detaljerat lyfter fram och beskriver hur kulturarvs-

avdelningen arbetar i förhållande till dess uppdrag är verksamhetsberättelsen över 

år 201488 I denna text framkommer det att avdelningen lagt stort fokus på digital 

katalogisering i databasen Alvin samt att särskilda katalogiseringsinsatser gjorts i 

LIBRIS där fler än 6.000 brev katalogiserades. Det framgår även att alla registre-

ringar i och uppdateringar av en äldre databas upphörde och att allt arbete med di-

gital katalogisering istället kommer att riktas till Alvin. I dokumentet nämns även 

att ”Arbetet med skanning och tillgängliggörande i digital form av papperskataloger 

fortsatte under 2014 så att hela katalogen[…] idag finns utlagda på UUB:s webb 

som bokmärkta PDF-filer”.89 Dokumentet lyfter även fram att avdelningen arbetat 

med olika bevarandeinsatser där böcker lagades och förbereddes för digitalisering. 

Besök, visningar och undervisningstillfällen upptar även en stor del av verksam-

hetsberättelsen där det bland annat framgår att 127 visnings-/undervisningstillfällen 

genomfördes vid Kulturarvsavdelningen under år 2014 där 52 av dessa riktade sig 

till grupper inom Uppsala Universitet. Informationen om undervisningstillfällena 

specificeras även något och nämner att undervisningen baserats på material från 

avdelningens samlingar och att avdelningens personal tillsammans med universi-

tetslärare har haft en aktiv medverkan i undervisningen som oftast ges i seminarie-

form eller heldagsseminarium/workshop. Det framgår även att Kulturarvsavdel-

                                                
88 Uppsala universitetsbibliotek (2014b). Denna undersökning har endast haft tillgång till information från verk-

samhetsåret 2014 eftersom 2015 års verksamhetsberättelse inte är färdigställd. [2016-02-15]. 
89 Uppsala universitetsbibliotek (2014b), s. 3. 
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ningen under år 2014 var involverad i ett antal interna och externa projekt där av-

delningen katalogiserade, skannade och publicerade material.90 Verksamhetsberät-

telsen delger således att Kulturarvsavdelningen arbetat med digital katalogisering, 

gjort bevarandeinsatser, genomdrivit bevarandeinsatser samt varit involverad i in-

terna och externa projekt där avdelningen katalogiserat, scannat och publicerat 

material men även arbetat en stor del med besök, visningar och undervisningstill-

fällen. Som ovan visats lyfts arbetet med tillgängliggörande fram men återigen för-

klaras det inte vad begreppet innebär. Av sin kontext går det däremot att hävda att 

papperskatalogernas digitalisering och publicering på universitetsbibliotekets 

webbsida ska tolkas som tillgängliggörande av materialet. 

          De mer övergripande dokumenten som styr Kulturarvsavdelningens arbete är   

först och främst de regler och förordningar som etablerats i dokumentet Mål och 

strategier för Uppsala universitet vilket utgör grunden för universitetsbibliotekets 

och avdelningens egna riktlinjer som formulerats i dokumenten Mål och strategier 

för Uppsala universitetsbibliotek, arbetsordningen för Uppsala universitetsbiblio-

tek samt Måldokument för undervisning i informationssökning vid Uppsala Univer-

sitet.91 I dessa dokument framförs det att universitetsbibliotekets uppdrag är att ge 

sina användare bästa tänkbara biblioteksservice och att biblioteket ska vara inter-

nationellt framstående samt utveckla verksamheten i takt med den tekniska utveckl-

ingen och universitetets behov samt förvalta det gemensamma bildnings- och kul-

turarvet. Det framhävs även att universitetsbibliotekets nyckelroll är att erbjuda in-

formationsresurser för forskning, undervisning och lärande samt vara en miljö för 

kunskapsinhämtning och kunskapsproduktion. Men även dess strävan att utveckla 

sin kompetens och erbjuda en professionell personal med förmåga att dynamiskt 

utveckla verksamheten i samspel med universitetet i övrigt lyfts fram som viktigt.  

Alla dessa visioner är övergripande men framhäver i stort det budskap som lyftes 

fram i sammanfattningen ovan av Kulturarvsavdelningens årsredovisning. Mera 

specifika resonemang om verksamhetens arbete presenteras däremot i Mål och stra-

tegidokumentet som innehåller tre övergripande verksamhetsmål med underlig-

gande delmål och strategier som översiktligt förklarar hur universitetsbiblio-

teket(därmed även kulturarvsavdelningen) ska arbeta för att förverkliga sina vis-

ioner. Det första målet säger att universitetsbibliotekets samlingar ska tillhandahål-

las, utvecklas och bevaras på bästa sätt. Denna målsättning är sedan i sin tur upp-

delad i fyra delmål. Det första delmålet är att omfattande nyförvärv ska göras för 

att säkra lärandets, undervisningens och forskningens behov. För att uppnå detta 

delmål måste avdelningen maximalt utnyttja det ekonomiska utrymmet för strate-

giska mediainköp, prioritera inköpet av digitala resurser, öka och utveckla samver-

kan mellan institutioner och biblioteken i förvärvsfrågor. Det andra delmålet är att 

bibliotekspersonalens service ska vara professionell vilket ska uppnås genom att 

                                                
90 Uppsala universitetsbibliotek (2014b), s. 1-7. 
91 Konsistoriet (2014), Uppsala universitetsbibliotek (2013), Uppsala universitetsbibliotek (2010), Uppsala uni-

versitetsbibliotek (2014a). 
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användarnas behov används som prioriteringsgrund, att servicen ska vara effektiv 

och bygga på samarbeten. Det tredje delmålet går ut på att utnyttjandet av samling-

arna skall effektiviseras genom att utveckla den undervisning som erbjuds till uni-

versitetets studenter. För att uppnå detta ska verksamheten marknadsföra sina kur-

ser, samverka med institutionerna i undervisningsfrågor och arbeta med att stärka 

personalens kompetens i pedagogiska frågor och IT-frågor. Det fjärde delmålet fo-

kuserar på att biblioteksmiljön ska vara välkomnande vilket ska uppnås genom att 

bibliotekets lokaler är tilltalande, bemannade, funktionella och har generösa öppet-

tider. Samt att utrymmen ska finnas för såväl tyst läsning och grupparbeten, att 

biblioteket ska fungera som både mötesplats och presentationsyta och även upp-

märksamma och möta förändringar i studentens och forskarens arbetsvanor och ar-

betsbehov.  

      Det andra verksamhetsmålet är att universitetsbiblioteket ska arbeta för en ännu 

närmare samverkan med användare och omvärld. Delmålen förmedlar att samspelet 

med universitetet i övrigt ska vara välutvecklat och effektivt vilket ska ske genom 

innovativt användande av teknik och sociala medier samt kontinuerligt samarbete 

med universitetets institutioner. Delmålen framför även att biblioteket ska synlig-

göra sitt kulturarv genom att utveckla digitala plattformar, samarbeta nära och stra-

tegiskt med universitetets övriga kultur- och kulturarvsaktörer samt utveckla en väl-

fungerande utställningsverksamhet. Det tredje verksamhetsmålet är att arbeta för 

att ständigt höja sin personals kompetens samt att arbetsmiljön ska vara utmärkt. I 

delmålen formuleras viljan att intern- och extern kommunikation ska fungera smi-

digt samtidigt som samverkan mellan biblioteket och universitetet i övrigt ska 

präglas av öppenhet, serviceanda och enkelhet, kontinuerligt behandla bemötande-

frågor och arbeta med värdegrundsfrågor och utarbetandet av modeller för gemen-

samma förhållningssätt.92 Trots dokumentens övergripande presentation av verk-

samhetens mål och visioner går det påvisligen att urskilja ett antal mer konkreta 

arbetssätt. Det första är att verksamheten ska arbeta med att tillhandahålla och be-

vara sitt material samtidigt som verksamheten ska arbeta med att komplettera och 

utöka sina samlingar med nyförvärv. Dokumenten lyfter även fram att utnyttjandet 

av samlingarna skall effektiviseras genom att utveckla den undervisning som er-

bjuds till universitetets studenter samt arbeta med att marknadsföra verksamheten 

via sociala medier och arbeta med att vidareutveckla existerande samarbeten mellan 

universitetets institutioner och övriga kulturarvsaktörer inom universitetet.     

     I alla de styrdokument som presenterats ovan nämns tillgängliggörande endast 

två gånger, varav bägge tillfällen är i texten Mål och strategier för Uppsala univer-

sitetsbibliotek. I denna text står det kortfattat att ”Universitetsbiblioteket har en in-

                                                
92 Uppsala universitetsbibliotek (2013), s. 1-5. 
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frastrukturell nyckelroll och erbjuder[…]kompetens inom digitalt tillgängliggö-

rande.”93Längre ner på samma sida, under huvudrubriken Vision och övergripande 

målsättning nämns begreppet igen. Där står det endast, ”Till särskilda styrkeområ-

dena ska höra samlingarnas utveckling och tillgängliggörande”.94 Bägge citaten är 

påvisligen intetsägande om vad arbetet med tillgängliggörande innebär. Totalt sett, 

med webbsidans information och alla dokument inräknade nämns tillgängliggö-

rande fem gånger. Vad som möjligen går att framhäva utifrån den kontext som be-

greppet använts i är att tillgängliggörande ses som en del av verksamhetens arbets-

tradition och att det involverar digital publicering och digitalisering av material. 

Arbetet med tillgängliggörande lyfts fram som en central och viktig del av verk-

samheten, men den kontext som ges är inte tillräcklig för att förklara vad verksam-

hetens arbete med tillgängliggörande egentligen innebär. Slutligen går det även att 

säga att varken webbsidans presentation eller de dokument som ovan presenterats 

och analyseras innehåller någon djupare information om hur verksamheten arbetar 

med tillgängliggörande gentemot någon av sina användare.  

Uppsala universitetsarkiv 

 

På Universitetsarkivets webbsida presenterar verksamheten sig genom att framhålla 

att arkivet grundades samtidigt som Uppsala universitetet år 1477 och i dagsläget 

omfattar över 3000 hyllmeter handlingar. Dessa handlingar kommer huvudsakligen 

från universitetets många konsistorier, nämnder och styrelser och består i majoritet 

av matriklar, räkenskaper, korrespondens, undervisnings- och elevdokumentation 

och cirka 2500 kartor och ritningar. Informationen på webbsidan framhåller även 

att Universitetsarkivet i dagsläget inte är samlat på ett och samma ställe utan består 

av många olika arkiv som är utspridda runtom Uppsala stad och innefattar Ränt-

kammararkivet, Kansliarkivet, nio fakultetsarkiv samt över 100 olika institutions-

arkiv.95 Universitetsarkivet är ett myndighetsarkiv som organisatoriskt sett ligger 

under Enheten för informationsförsörjning som i sin tur lyder under universitetets 

juridiska avdelning inom universitetsförvaltningen.96 Enheten för informationsför-

sörjnings verksamhetsmål är att tillhandahålla metoder och tekniskt stöd för univer-

sitetets samlade informationsförsörjning. I detta arbete ingår även upprättandet och 

hanteringen av allmänna handlingar, systemförvaltning, IT-stöd för dokument- och 

ärendehantering samt vidareutveckla både universitetets diariesystem och det 

                                                
93 Uppsala universitetsbibliotek (2013), s. 1. 
94 Uppsala universitetsbibliotek (2013), s. 1. 
95 Uppsala universitets webbsida > Universitetet > Institutioner och enheter > Universitetsförvaltningen > Ju-

ridiska avdelningen > Enheten för informationsförsörjning > Uppsala universitets arkiv > historik.  
96 Uppsala universitets webbsida > Universitetet > Institutioner och enheter > Universitetsförvaltningen > Ju-
ridiska avdelningen. 
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elektroniska arkivet.97 Universitetsarkivets arbete blir i relation till ovanstående-

verksamhet att övervaka arkivvården, utarbeta styrdokument, ordna och förteckna 

arkiv, e-arkivering och utarbeta planer för digitala arkiv samt ge stöd och råd till de 

arkivansvariga vid samtliga institutionsarkiv.98 Webbsidans information om verk-

samheten och dess arbete är mycket kortfattad.  Universitetsarkivets inkludering i 

enheten för informationsförsörjning medför även att verksamhetens arbete och upp-

drag är svår att urskilja från enhetens arbetsuppgifter. Utifrån ovanstående redogö-

relse går det sammanfattningsvis att säga att universitetsarkivets arbetsuppgifter är 

att övervaka arkivvården, utarbeta styrdokument för arkivet, ordna och förteckna 

arkiv, e-arkivering samt ge stöd och råd till de arkivansvariga vid samtliga institut-

ionsarkiv. På verksamhetens webbsida omnämns inte begreppet tillgängliggörande.    

Universitetsarkivets styrdokument 

 

I kontrast till Kulturarvsavdelningen så saknar universitetsarkivet dokument såsom 

arbetsordning, mål- och strategier samt verksamhetsberättelser. I ett försök att hitta 

fler relevanta dokument breddades sökningen till dokumenten Mål och strategier 

för Uppsala universitet99, Verksamhetsplan för Uppsala universitet100, Uppsala uni-

versitets årsredovisning101 samt Arbetsförordning för universitetsförvaltningen vid 

Uppsala universitet.102 I dessa texter omnämndes endast universitetsarkivet spora-

diskt och tillförde inte någon information om verksamhetens syfte eller arbetsupp-

gifter.103 I kontakt med en av universitetsarkivarierna bekräftade han bristen på ovan 

nämnda dokument men tipsade om en text betitlad Arkivhandboken104 Dokumentet 

är utgiven år 2009 och sammanfattar de lagar och regler som universitetsarkivet 

måste följa och förklarar översiktligt hur dessa appliceras på arbetet inom universi-

tetsarkivet. Dokumentet inleds med att konstatera att Uppsala universitetsarkiv är 

en del av Uppsala universitet och således ett myndighetsarkiv. Det i sin tur betyder 

att arkivet följer offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningens regler. Tex-

ten framhäver även arkivlagens relevans och påpekar att universitetsarkivets arbete 

således även involverar att arkiven ska hållas ordnade och vårdas så att de tillgodo-

ser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskip-

                                                
97 Uppsala universitets webbsida > Universitetet > Institutioner och enheter > Universitetsförvaltningen > Ju-

ridiska avdelningen http://uadm.uu.se/juridiska/ [2016-03-15]. 
98 Uppsala universitet(2009), s. 11. 
99Konsistoriet (2014). 
100 Konsistoriet (2015). 
101 Uppsala universitet(2016). 
102 Universitetsdirektören (2012). 
103 Universitetsdirektören (2012), s. 9, Uppsala universitet (2016), s. 27. 
104 Epost-korrespondens med Jakob [2016-03-23], Uppsala Universitet(2009). 
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ningen och förvaltningen samt forskningens behov. Dokumentet påpekar att verk-

samhetens huvudsyfte är att underlätta rätten att ta del av allmänna handlingar sam-

tidigt som arkivet även ska tillgodose Uppsala universitets behov av information. 105  

     För att universitetsarkivet ska kunna utföra dessa arbetsuppgifter framhäver do-

kumentet att verksamheten i första hand ska föra en god dokumenthantering, ett 

arbete som innehåller registrering, gallring, bevarande, val av material samt vård 

och tillhandahållande av handlingar. Dokumentet delger även att universitetsarkivet 

är en del av det nationella kulturarvet och ser sig själva som en viktig källa för 

forskare, men hur detta påverkar verksamheten nämns inte. Vidare framhålls det att 

verksamheten följer Riksarkivets råd, RA-FS:ar och RA-MS:ar samt förhåller sig 

till Riksarkivets definition av allmänna och sekretessbelagda handlingar, sekretess, 

utlämnandet av allmänna handlingar, diarieföring, posthantering, gallring, arkivre-

dovisning samt förvaring av arkivhandlingar.106 Dokumentet ger även mer detalje-

rad information om vad verksamhetens arbete med att förmedla, skapa och förvalta 

arkivet egentligen innebär. I texten förklaras det att grunden till detta arbete är att 

avgränsa och strukturera handlingarna på ett sätt som underlättar sökning av in-

formation i arkivet. Avgränsningen av arkivet sker i första hand genom gallring 

medan struktureringen sker genom förteckningsarbete och upprätthållandet av en 

god arkivvård. I arkivvården ingår att skydda arkivet mot förstörelse och obehörig 

åtkomst, att organisera arkivet så att rätten att ta del av allmänna handlingar under-

lättas samt upprättandet av arkivredovisningar och publicering av information som 

underlättar användningen av arkivet.107  

     Vad går då sammanfattningsvis att säga om verksamhetens arbetsuppgifter, 

syfte och målsättningar? Som den ovan förda presentationen av webbsidans inform-

ation och dokumentet visar så arbetar Uppsala universitetsarkiv med att övervaka 

arkivvården, utarbeta styrdokument för arkivet, ordna och förteckna arkiv, e-arki-

vering samt ge stöd och råd till de arkivansvariga vid samtliga institutionsarkiv. 

Men även arbetsuppgifter såsom postöppning, registrering samt vård, gallring, be-

varande och tillhandahållande av handlingar. Gällande verksamhetens syfte och 

mål så grundar sig dessa i offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningens och ar-

kivlagen varav verksamheten även följer Riksarkivets föreskrifter och rekommen-

dationer.  

 

 

 

                                                
105 Uppsala Universitet (2009), s. 1. 
106 Uppsala Universitet (2009), s. 1-10. 
107 Uppsala Universitet (2009), s. 5. 
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Delsammanfattning 

 

Vad går då sammanfattningsvis att säga angående kulturarvsavdelningen och uni-

versitetsarkivets arbetsuppgifter, syfte och målsättningar? Av den information som 

delges på verksamheternas webbsidor och i deras styrdokument går det att säga att 

bägge verksamheter arbetar inom Uppsala universitet men har två olika utgångslä-

gen. Kulturarvsavdelningen som en del av UUB ser universitetet och dess förord-

ningar som ramarna för sin verksamhet. Detta är en påtaglig skillnad mot universi-

tetsarkivet som på grund av att de är ett myndighetsarkiv får ramarna för sin verk-

samhet definierade av gällande lagar och regler. En annan påtaglig skillnad är Kul-

turarvsavdelningens uttalade mål att avdelningen tydligt ska framhäva sin roll som 

informationsresurs för forskning, undervisning och lärande vid universitetet vilket 

markerar universitetslärarna som en uttalad målgrupp. Kulturarvsavdelningens in-

riktning mot universitetets användare är ett mål som inte går att finna i universitets-

arkivets arkivhandbok som presenterats ovan. Istället är det offentlighetsprincipen 

som tillsammans med övriga lagar och det faktum att verksamheten är ett myndig-

hetsarkiv som gör att arkivet inte riktar in sig på någon specifik användargrupp. 

Styrdokumenten visar även att universitetsarkivets huvudsyfte är att underlätta rät-

ten att ta del av allmänna handlingar samtidigt som arkivet även ska tillgodose Upp-

sala universitets behov av information. Det står i kontrast till Kulturarvsavdelnings 

huvudsyfte som är att vara en informationsresurs för forskning, undervisning och 

lärande vid universitetet. Men bortsett från skillnaderna så går det att urskilja vissa 

övergripande likheter i verksamheternas syfte och målsättningar, såsom att bägge 

verksamheter förmedlar att de är till för att användas och tillhandahålla sitt material, 

samtidigt som båda förmedlar att de är en kulturarvsresursers som är öppen för alla. 

        Gällande förekomsten av tillgängliggörande i verksamheternas presentation 

och dokument nämns begreppet endast vid fem tillfällen i Kulturarvsavdelningens 

presentation och dokument medan begreppet helt saknas i universitetsarkivets tex-

ter.  I kulturarvsavdelningens fall går det att se hur tillgängliggörande lyfts fram 

som ett viktigt begrepp och av betydelse för verksamhetens syfte, profilering och 

målsättning.  
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 Arbetet med tillgängliggörande 

I detta kapitel redogörs och diskuteras hur bibliotekarierna Ann, Lotta och Theresa 

från Kulturarvsavdelningen samt universitetsarkivarierna Jakob och Tobias uppfat-

tar deras verksamheters arbete med tillgängliggörande mot universitetets lärare.  

     Kapitlet är indelat i två huvuddelar, en för respektive verksamhet. Bägge delar 

inleds med att lyfta fram intervjupersonernas grundläggande resonemang kring hur 

verksamheten arbetar med tillgängliggörande mot universitetslärarna. Huvudde-

larna är i sin tur uppdelade i ett antal underrubriker som alla avslutas med att de 

problemområden som lyfts fram under intervjuerna presenteras och diskuteras. Hu-

vuddelarna avslutas med en längre delsammanfattning där viktiga huvudpoänger 

och resonemang lyfts fram och diskuteras i förhållande verksamheternas styrdoku-

ment. 

Kulturarvsavdelningen 
 

 I intervjuerna med personalen framgick det att alla tre intervjupersoner uppfattar 

verksamhetens arbete med tillgängliggörande mot universitetslärarna på olika sätt.  

För att exemplifiera denna skillnad följer härefter citat från intervjupersonernas in-

ledande resonemang. Ann framförde sina tankar kring tillgängliggörande genom att 

påpeka:  

 
Om vi börjar se på tillgängliggörande i ett större perspektiv. Vi talar om förvärv, bevarande 

och tillgängliggörande som ett slags hörnstenar och då är det så att förvärvet och bevarandet 

syftar till tillgängliggörandet, så det är egentligen vad vi gör genomgående i hela verksamheten. 
Allt vi arbetar med syftar till detta och är ändamålsorsaken till vår verksamhet.[…] vi arbetar 

fortfarande efter en arbetsordning från 2010 [...]om man läser om vad denna avdelning har för 

uppgift så säger den[…] Det gäller att bevara och förvärva äldre och unikt material av nationell 

och internationell kulturarvskaraktär samt i lämpliga former tillhandahålla och informera om 

material. Så tillgängliggörande kommer in i detta arbete. Här i står även vikten av att samarbeta 

med övriga samhället vad gäller kulturarv[---]Undervisningar är ett område där vi arbetar med 

universitetet[---]. Men undervisning är också ett stort område, ett prioriterat område för oss, ett 

område där vi lägger ned mycket kraft riktat mot universitetets studenter och även lärare.108 

 

I citatet ovan ges en mycket bred bild av vad verksamhetens arbete med till-

gängliggörande uppfattas vara. Påvisligen framhäver Ann att arbetet med till-

gängliggörandet utgör en central roll för verksamheten och återfinns inom en 

rad olika områden av verksamheten. Som citatet visar så framhålls bevarandet, 

förvärvandet, tillhandahållandet och informerandet av verksamhetens material 

som viktiga delar av avdelningens arbete med tillgängliggörande i stort. Som 

ett exempel på direkt tillgängliggörande arbete mot lärarna lyfter hon fram 

verksamhetens undervisning.   

  Dessa tankegångar återkommer även i Lottas resonemang där hon påpekar att:   

                                                
108 Ann (2016-02-26).  
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Ordna och förteckna och tillgängliggöra samt förvärva är en viktig del i vårt arbete. För att 
sedan kunna tillgängliggöra oss för forskning men även undervisning och därmed även lärare.[-
--] Sen för min del då är det också engagemang i olika nätverk och organisationer, både nat-
ionella och internationella.[…]det handlar även om att engagera oss utåt och skapa engage-
mang. Det gäller inte minst för undervisningen där det handlar om att bjuda in universitetet och 
kurser för att öppna upp gränserna mellan biblioteket och universitetet.109 
 

Likt Ann lyfter även Lotta fram förvärvandet och tillhandahållandet som vik-

tiga delar, men tillägger att ordnandet och förtecknandet är en viktigdel i detta 

arbete. Påvisligen får arbetet med tillgängliggörandet mot lärarna inte lika stor 

omfattning som i Anns resonemang men det framgår även här att det är en vik-

tig del av verksamheten. Som citatet visar betonar Lotta även arbetet med att 

väcka engagemang och knyta kontakter som en viktig del i detta arbete.   

     I kontrast till de ovanstående citaten ger Theresa en mycket mer fokuserad 

reflektion av vad arbetet med tillgängliggöra mot universitetslärarna betyder 

för henne 
 

 När jag tänker på tillgängliggörande emot Uppsalas universitetslärare tänker jag främst på 
undervisningen, men frågan är mycket större än så, nu håller vi på mycket med digitaliseringen 
och det har mycket med tillgänglighet att göra,[…].110 
 

Som citatet visar så medger hon att frågan i sig är stor men lyfter fram att Kultur-

arvsavdelningens undervisningstillfällen är den viktigaste aspekten i tillgängliggö-

randet mot lärarna. Till skillnad från både Ann och Lotta lyfter hon även fram digi-

taliseringen som viktig.  

      Redan inledningsvis går det således att påvisa att intervjupersoners reflektioner 

innehåller ett fler tal sätt som Kulturarvsavdelningen arbetar med tillgängliggö-

rande mot lärarna. Det första av två saker som bör uppmärksammas i ovanstående 

redogörelse är hur stor del av verksamhetens arbetsuppgifter som går att förknippa 

med verksamhetens arbete med tillgängliggörande mot lärarna. Som påvisas av 

Anns uttalande så beskrivs arbetet med tillgängliggörande omge hela verksamheten 

och är således en del av allt de arbetar med. Men intervjupersonerna lyfter även 

fram att arbetet med tillgängliggörande också innefattar flera, mer specifika arbets-

uppgifter såsom bevarandet, förvärvandet, tillhandahållandet och informerandet av 

verksamhetens material.  

     En annan viktig poäng som även måste lyftas fram är att intervjupersonernas 

resonemang även säger något om vad som tillgängliggörs och vem som utför till-

gängliggörandet. Som framgår av intervjupersonernas ovanstående resonemang 

och i både Anns och Lottas uttalanden så är det Kulturarvsavdelningens material 

som tillgängliggörs. Medan själva tillgängliggörandet sker genom olika arbetsmo-

ment såsom bevarandet, förvärvandet och förtecknandet men även via personalens 

kontakt, samarbeten och interaktion med universitets lärare. 

 

                                                
109 Lotta (2016-03-2).  
110 Theresa (2016-03-1). 
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Undervisning 

 

Under intervjuerna med bibliotekarierna var det verksamhetens undervisningstill-

fällen som tog upp den större delen av samtalen och det arbetsområde som alla 

framhävde som det mest konkreta arbetssättet som Kulturarvsavdelningen arbetar 

med tillgängliggörande mot universitetslärarna. Orsaken till detta ställningstagande 

är enligt intervjupersonerna att undervisningen är, och har under en lång tid varit, 

en stor och prioriterad del av verksamhetens arbetsåtaganden.  Den ständiga kon-

takten och kommunikationen som etableras mellan personal och lärare inför bok-

ning, förberedelse och genomförande av lektionstillfällena lyfts fram som ett sätt 

för avdelningen att tillgängliggöra sig mot lärarna.111 Samtliga påpekade även att i 

avdelningens styrdokument finns övergripande mål och strategier som ger avdel-

ningen de yttre ramarna för hur verksamheten ska arbeta med att tillgängliggöra sig, 

där de ser undervisningen som ett av de främsta redskapen för detta ändamål.112    

Undervisningen lyfts fram som en möjlighet för avdelningen att arbeta med lärare 

från många olika delar av universitetet som alla har olika krav, intressen och öns-

kemål. Detta framhålls däremot som mycket positivt eftersom det ger verksamheten 

en chans att visa bredden av sitt material och samtidigt ger personalen en chans att 

se materialet från nya synvinklar.113 

      Att locka till sig lärare och studenter genom att bedriva bra, kvalitativa under-

visningstillfällen beskrivs av samtliga som en viktig del i att visa upp att Kultur-

arvsavdelningen som en resurs och en tillgång för universitetsundervisningen.114  

Under intervjuerna nämner intervjupersonerna även en rad olika exempel på hur 

undervisningens tre delar, bokning, förberedelse och genomförande går till, samt 

vilka förbättringar som genomförts för att höja undervisningens kvalité och rele-

vans i universitetsundervisningen. Arbetet med att anordna ett undervisningstill-

fälle påbörjas i de flesta fall med att en lärare hör av sig till en av avdelningens 

personal och meddelar att de vill boka tid för ett eller flera undervisningstillfällen. 

Intervjupersonerna påpekar att det även finns ett kontaktformulär på avdelningens 

webbsida men ingen kunde med säkerhet säga hur ofta denna kontaktväg används.115 

Lotta förklarar att direktkontakten med lärarna är en praxis som uppstått på grund 

av att många ur personalen är specialinriktade på ett visst område eller material 

varav lärarna väljer att höra av sig direkt till den personen istället för den officiella 

kontaktvägen.116 När kontakten är etablerad påbörjas sedan en dialog mellan perso-

nal och lärare där de bestämmer ramarna för lektionstillfället. Alla påpekar även att 

det händer att lärarna följer med sina studenter och undervisar tillsammans med 

                                                
111 Ann (2016-02-26), s. 2, Lotta (2016-03-2), s. 1, Theresa (2016-03-1), s. 1. 
112 Theresa (2016-03-1), s. 4, Ann (2016-02-26), s. 4, Lotta (2016-03-2), s. 5. 
113 Lotta (2016-03-2), s. 3. 
114 Ann (2016-02-26), s. 3, Lotta (2016-03-2), s. 1, Theresa (2016-03-1), s. 1-2. 
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personalen i Kulturarvsavdelningens lokaler. Att bedriva undervisning tillsammans 

med universitetslärarna ser samtliga som ett tidskrävande arbete som kräver mycket 

mer förberedelse och planering från personalen. Men samtidigt framhäver de att 

denna form av samarbete leder till en mycket bättre from av undervisning eftersom 

både personalens och lärarnas kunnande och kompetens kan användas, vilket i sin 

tur även bidrar till ett närmare och roligare samarbete. Alla framhäver också att 

denna typ av samarbete leder till att kulturarvsavdelningen blir en större del av uni-

versitetets kurser och inte bara ett besöksmål som lärarna planerar in för sina stu-

denter en eller två gånger under hela utbildningstiden.117 

      Under intervjuerna framhäver samtliga intervjupersoner att en viktig förändring 

i hur verksamheten arbetar med undervisningen och som lett till ett ökat tillgäng-

liggörande av verksamheten var beslutet att omstrukturera lektionstillfällena. Tidi-

gare hade undervisningstillfällena primärt gått ut på att visa upp material för stu-

denterna vilket upplevdes som intressant av studenterna men linkande mer en vis-

ning där ingen chans gavs att arbeta med materialet. Lösningen var att göra om 

undervisningen till seminarier och workshops där studenterna fick bekanta sig med 

materialet men även få chansen att arbeta med det som plockats fram och bli tillde-

lad konkreta uppgifter och problemlösningar. Detta sätt att arbeta lyfts av samtliga 

fram som ett sätt för Kulturarvsavdelningen att öka sin relevans som resurs för uni-

versitetets lärare.118 För att effektivisera och underlätta personalens arbete med 

undervisningen framhävdes även två förbättringsåtgärder, tillsättandet av tjänsten 

undervisningssamordnare och skapandet av ett undervisningspaket. 

       Tjänsten som undervisningssamordnare framhävs som viktig för att den cent-

raliserar alla undervisningsrelaterade frågor, koordinerar samarbetet med universi-

tetslärarna samt strukturerar planeringen inför lektionstillfällena till en och samma 

person. Intervjupersonerna uttrycker hur viktigt det är att strukturera upp undervis-

ningsarbetet och hoppas att detta leder till en förbättrad kommunikation och utbyte 

mellan avdelningens personal och universitetslärarna.119 Skapandet av ett undervis-

ningspaket innebar framtagningen av ett standardiserat informationsdokument som 

kan modifieras beroende på undervisningstillfälle. Theresa framhäver denna för-

bättring som viktig på grund av att den bidrog till en standardisering av undervis-

ningstillfällena, gjorde dem mer lätthanterliga och personoberoende samtidigt som 

dess innehåll kunde anpassas beroende på vilka kurser som kommer eller efter hur 

samarbetet med olika lärare ser ut.120  Alla instämde att undervisningspaketet med-

fört att personalen har en grund att utgå ifrån vilket förhöjde kvalitén på undervis-

ningen.121 I samtalet med intervjupersonerna framhävde alla att de vill se en fortsatt 

                                                
117 Lotta (2016-03-2), Ann (2016-02-26), Theresa (2016-03-1). 
118 Lotta (2016-03-2), Ann (2016-02-26), Theresa (2016-03-1). 
119 Theresa (2016-03-1), Ann (2016-02-26), Lotta (2016-03-2). 
120 Theresa (2016-03-1).  
121 Theresa (2016-03-1), Ann (2016-02-26), Lotta (2016-03-2). 

 



 39 

utveckling av kulturarvsavdelningens undervisning där den i framtiden ska ses som 

en självklar del inom flera olika universitetskurser inom universitetets alla områ-

den.122 

     Sammanfattningsvis går det att säga att Kulturarvsavdelningens undervisnings-

tillfällen utgör en stor och viktig del av verksamhetens arbete med tillgängliggö-

rande mot lärarna. Rent konkret är undervisningen uppdelad i tre delar, bokning, 

förberedelse och genomförande vilka inrymmer många delar som intervjuperso-

nerna lyfter fram som viktiga i verksamhetens arbete med tillgängliggörande mot 

universitetslärarna. Utifrån intervjupersonernas resonemang går det påvisligen att 

säga att de viktigaste delarna av undervisningstillfällena är personalens kontakt och 

kommunikation med lärarna under hela arbetsprocessen. Denna del av undervis-

ningen framhålls som helt central eftersom det är under denna tidsperiod av samar-

bete och kontakt som båda parters kunnande och kompetens kan samverka och ut-

göra skillnaden mellan ett jättebra eller mediokert undervisningstillfälle. Engage-

manget från både personal och lärare kan således få direkta konsekvenser för under-

visningstillfällenas tillgängliggörandemöjligheter.  

    Kopplat till tidigare forskning har detta resonemang stora likheter med Gillian 

Spraggs resonemang där hon påpekar att alla arkivbesök måste vara välplanerade 

där lärare och arkivpersonal använder sin samlade kompetens för att arbeta och un-

dervisa tillsammans för att uppnå det bästa resultatet.123  Intervjupersonernas ut-

tryckta uppfattning att undervisningspaketen och tillsättandet av en undervisnings-

samordnare var ett sätt att effektivisera och koordinera verksamheten stämmer väl 

in på Karin Ikos argument där hon framhäver att tillgängliggörande omfattar ruti-

ner, tekniker och övriga hjälpmedel som gör arkiven åtkomliga för dess brukare.124  

     De möjligheter som verksamhetens undervisningstillfällen medför är i huvudsak 

chansen att arbeta med lärare från många olika delar av universitetet som på grund 

av sina skilda intressen ger avdelningen möjligheten att synliggöra sitt material 

samtidigt som de knyter nya kontakter och samarbeten med universitetslärarna. 

Problemområden 

 

Som visat i den ovan förda presentationen och diskussionen om Kulturarvsavdel-

ningens undervisningstillfällen så framhäver samtliga intervjupersoner att denna 

del av verksamheten innehåller flera sätt för verksamheten att arbeta med tillgäng-

liggörande mot lärare som vill använda dem i sin undervisning. Trots alla dessa 

möjligheter så framkom även många problem under intervjuerna. Ett utav dessa 

problem är att undervisningen endast är en del av Kulturarvsavdelningens hela 

verksamhet vilket innebär att personalen inte kan lägga ner hur mycket tid som helst 

på detta arbetsområde. Ett exemplifierande av detta argument framfördes av Lotta 
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som menar att ”[…] det gäller att hitta balansgången med vad vi mäktar med jämfört 

med allt annat arbete vi också måste arbeta med. Samtidigt vill vi värna om kvalitén 

i vår undervisning. Så det gäller att hitta en arbetsform som gör att arbetet kring 

undervisningen blir mer självgående.”125 Som citatet visar är problematiken att hitta 

en balansgång mellan undervisning och övriga arbetsuppgifter samtidigt som de vill 

upprätthålla kvalitén på undervisningen men ändå utveckla undervisningen. Ann är 

inne på ett liknande argument när hon påpekar att:  

 
Viljan finns att genomföra så många undervisningstillfällen som möjligt och vi välkomnar alla 
lärare som vill använda sig verksamheten som en del av sin undervisning men det gäller även 
att hitta undervisningsformer som tar hand om grupperna på ett klokt sätt. Det får inte bli så att 
vi tar ut oss på att tillgodose en viss grupp av studenter. Det ställer krav på oss att vi har en 
väldigt bred och djup kompetens på olika områden.126 

 

Båda citaten visar att verksamhetens arbete med tillgängliggörande mot universi-

tetslärarna måste sättas i perspektiv till verksamhetens övriga arbete där undervis-

ningen bara är ett av många arbetsområden samtidigt som avdelningen strävar efter 

att locka till sig ännu fler lärare och öka antalet undervisningstillfällen. Verksam-

hetens målsättning och vad som tidsmässigt är möjligt att genomföra hamnar såle-

des i konflikt med varandra. 

    Ett annat problemområde som kom upp under intervjuerna gällde kommunikat-

ionen mellan universitetslärarna och kulturarvsavdelningens personal.  Ett exempel 

på detta framfördes av Theresa som menar att ”[...]den individuella kontakten med 

lärarna medförde vissa svårigheter i den interna kommunikationen gällande bok-

ning och förberedelse inför undervisningstillfällena.”127 I intervjuerna framkommer 

även att kontakten och samarbetet mellan avdelningens personal och lärare varierar 

ständigt. Intervjupersonerna påpekade att vissa lärare är jätteengagerade och vill 

vara med i så stor utsträckning som möjligt, men så finns det även lärare som visat 

ett nästintill ointresse i att delta i eller planera studenternas besök.128  Ann lyfter 

fram att det inte är dessa typer av samarbeten verksamheten vill lägga ner resurser 

och energi på utan det är i samarbeten som kan bli någonting mer än bara några 

enstaka lektionstillfällen. Hon framhäver även att ”om det här ska fungera så kräver 

det ett engagemang från två parter, bibliotekarien och läraren.”129 Ännu ett problem-

område framhålls av Theresa som påpekar att de lösningar och framsteg som gjorts 

i undervisningen även innehåller brister. Som exempel lyfter hon fram att tillsättan-

det av tjänsten som undervisningsansvarig inte är svaret på alla undervisningsrela-

terade problem och påpekar att den personen även har andra arbetsuppgifter. Hon 

vill istället se att den tjänsten blir ett heltidsjobb där den ansvarige kan få tiden att 
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utarbeta tydligare riktlinjer kring undervisningen, etablera fler kontakter med olika 

institutioner samt jobba mer med lokalfrågor.130 Utöver de ovan förda, mer utförligt 

diskuterade problem så framhävde samtliga att kulturarvsavdelningen i dagsläget 

är i stort behov av nya lokaler som är bättre anpassade för undervisning.131 Orsaken 

bakom detta resonemang förklarades vara att alla avdelningens lokaler hämmas av 

dålig luft och det finns inget utrymme att möblera om i lokalerna vilket förhindrar 

att studenterna kan delas upp i mindre grupper. Dessutom lyfts problemet att så fort 

personalen ska undervisa en studentgrupp som är större än 10-15 personer måste 

föreläsningar och workshops hållas ute i forskarsalen vilket de varken anser bra för 

studenterna eller de övriga besökarna som sitter där och jobbar.132  I slutändan på-

pekar alla att hur mycket de än vill utveckla sin verksamhet måste den ekonomiska 

frågan alltid tas med i beräkningen vilket sätter gränser för hur många lärare och 

studenter de i dagsläget har möjlighet att ta emot.133  

      Sammanfattat så visar de problemområden som presenterats och diskuterats 

ovan att Kulturarvsavdelningens undervisning är hämmad av en rad olika faktorer 

som påverkar deras arbete. Den mest överhängande problematiken är den ekono-

miska frågan som sätter gränser för undervisningens utveckling. Men även det fak-

tum att undervisningen bara är en av många andra arbetsuppgifter gör att denna del 

av verksamheten inte kan ta hur stor plats som helst. Avsaknaden av bra lokaler blir 

också ett problem som påverkar undervisningen och sätter gränser för hur många 

klasser verksamheten kan ta emot men påverkar även vad som rent praktiskt är 

möjligt att genomföra vid ett lektionstillfälle. Detta resonemang är i samklang med 

Karin Ikos argument då hon även lyfter fram att tillgängliggörande också handlar 

om den fysiska åtkomsten vilket hon menar påverkar arkivens sätt att marknadsföra 

sin verksamhet.134 Kommunikationen mellan personal och universitetslärarna lyfts 

också fram som ett stort problem eftersom den individuella kontakten mellan lärare 

och personal lett till svårigheter att koordinera både det interna och externa samar-

betet. Relaterat till detta problem var variationen i lärarnas engagemang vilket de 

intervjuade framhöll som högst varierande vilket påvisligen visar att undervisning-

ens problemområden sträcker sig utanför den egna verksamheten. 

Digitala aspekter 

 

I samtliga intervjuer med Kulturarvsavdelningens personal föll samtalen in på dis-

kussioner rörande många typer av digitala aspekter som inryms i verksamhetens 

arbete med tillgängliggörande mot universitetets lärare. Användningen av digitala 

hjälpmedel såsom sociala medier eller digitaliseringen av material för att visa upp 
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verksamheten och dess innehåll lyfts under intervjuerna fram som en viktig aspekt 

eftersom verksamheten och dess material synliggörs. Som ett exempel på detta lyfte 

samtliga intervjupersoner fram avdelningens webbsida och poängterade att verk-

samheten gör ett medvetet försök att marknadsföra sig genom att visa upp vad de 

har och därmed väcka intresse för exempelvis lärare som vill använda sig av kul-

turarvsmaterialet i sin undervisning.135 Lotta påpekar till exempel att: 

 
Vi har gjort om webbsidan sen något år tillbaka, men som den ser ut nu tycker jag att webbsidan 
är ganska redig och klar och det är ganska ofta som jag använder webbsidan som introduktion 
vid undervisningstillfällena.[---] Så det är en del i vårt saluförande och en del som vi kan an-
vända för att ta kontakt gentemot universitetslärarna.[---] Jag tycker att webbsidan har en pe-
dagogisk funktion, både i undervisningen men även som kommunikationsmedel till lärarna på 
universitetet.136  

 

Senare under intervjun tillägger hon däremot att det är svårt att veta om till exempel 

universitetslärarna besöker webbsidan och om de tar del av den information som 

finns där.137 Theresa utrycker sig också positiv till webbsidan men påpekar att det i 

dagsläget, enligt hennes vetande, inte finns någon information ägnad åt att locka 

lärare att använda sig av kulturarvsavdelningen i undervisningssyfte. Som en möjlig 

förbättringsåtgärd förslår hon en separat flik på webbsidan, ägnad åt undervisning. 

Enligt henne borde denna flik innehålla relevanta kontaktuppgifter, information om 

att avdelningen erbjuder undervisning och vilka former av undervisning som finns, 

vilket i sin tur kan leda till att fler lärare för upp ögonen för verksamheten.138 

      En annan aspekt som lyfts fram under intervjuerna är att en digital satsning kan 

lösa konflikten mellan tillgängliggörande och bevarande, det vill säga att när 

materialet används utsätts det för slitage vilket betyder att det endast går att använda 

materialet ett begränsat antal omgångar. Ann lyfter fram att om Kulturarvsavdel-

ningen fortsätter att satsa på digitaliseringen av sina samlingar kan studenter och 

lärare titta på materialet på ett annat sätt än det fysiska originalet och tillägger att 

ett digitalt tillgängligt material kan väcka ett nytt intresse och en annan förståelse 

för det fysiska materialet.139 Under intervjuerna framgår dock att det är en väldigt 

liten del av samlingarna som avdelningen kan digitalisera inom ramarna för ordi-

narie verksamhet. En viktig del av verksamhetens arbete sker således inom så kal-

lade särskilda projekt. Intervjupersonerna lyfter fram att det förnärvarande bedrivs 

två stora externfinansierade projekt som båda är finansierade av Riksbankens jubi-

leumsfond. Det digitaliserade material som blir till genom dessa projekt lyfts fram 

som ett sätt avdelningen tillgängliggör sitt material som i det långa loppet kan ut-

nyttjas av universitetslärare i undervisningen.140 
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     Under intervjuerna påpekade samtliga intervjupersoner att de ser databasen Al-

vin som ett mycket bra redskap för att digitalt tillgängliggöra sig mot universitetets 

lärare. Denna inställning motiveras genom att de ser databasen som en möjlighet 

att katalogisera och digitalisera allt material på en samlad plattform men även som 

ett potentiellt undervisningsredskap, samt som en katalog över avdelningens digi-

taliserade material. Alvin framhålls som ett sätt för lärarna att hitta information om 

vad avdelningen har att erbjuda.141 Dessa åsikter summeras väl av Lottas argument 

där hon påpekar att: 

 
Baktanken med Alvin är att vi ska kunna använda det som ett redskap i undervisningen. Alvin 
kommer dock alltid att ha många olika uppgifter och fungerar idag både som katalog och pre-
sentation av digitaliserat material. Det är en sak med tillgängliggörande, det handlar dels om 
att tillgängliggöra informationen om vad vi har och det andra är att tillgängliggöra själva 
materialet. Det handlar alltså om att både hitta fram till materialet och använda det. Alvin tycker 
jag kan användas på det sättet, en plattform för att både hitta materialet och arbeta med det samt 
visa upp materialet i sig.[---]Ett exempel skulle kunna vara att inte bara visa upp digitaliserade 
noter utan även få in klingande ljud, att kunna lyssna till noterna skulle förbättra det pedago-
giska arbetet och tillgängligheten.142 

 

Som citatet visar lyfter Lotta fram att möjligheten att hitta och kunna använda sig 

av materialet är en central del av Kulturarvsavdelningens digitala arbete med till-

gängliggörande mot universitetslärarna. Under intervjun med Ann kommer hon in 

på ett liknande resonemang och påpekar att ”Alvin har ett stort potential och det 

känns pålitligt att vi lägger vårt material där[…] Sen har vi som arbetar här åsikten 

att sökvägarna är helt fundamentala och det är oftast inte något verksamheten får 

stora anslag för att utveckla. Men utan det blir vi inte tillgängliga.”143 Både Lotta 

och Ann lyfter fram att Alvin är ett redskap som verksamheten använder för att 

synliggöra och bruka materialet vilket de påpekar är viktigt i arbetet med att till-

gängliggöra mot universitetslärarna.  Samtliga intervjupersoner lyfter även fram att 

Alvin skulle kunna användas av lärare för att komma åt Kulturarvsavdelningens 

digitaliserade material och använda det direkt i klassrummet. De framhäver att detta 

är en form av digitalt tillgängliggörande som skulle kunna förstärka kulturavdel-

ningens plats i universitetsundervisningen och ytterligare stärka samarbetet med lä-

rarna.144  

Ovanstående redogörelse visar att kulturarvsavdelningens webbsida och arbetet 

med digitalisering och databasen Alvin är sätt som intervjupersonerna uppfattar att 

verksamheten arbetar med tillgängliggörande mot universitetslärarna. Det viktig-

aste huvudpoängerna som framförs av intervjupersonerna är att användningen av 

digitala hjälpmedel såsom sociala medier samt avdelningens digitaliseringsarbete 

är ett sätt att visa upp verksamheten och dess material. Verksamhetens webbsida 

framhävs av samtliga intervjupersoner som ett konkret exempel på hur avdelningen 

                                                
141 Ann (2016-02-26), Theresa (2016-03-1), Lotta (2016-03-2). 
142 Lotta (2016-03-2).  
143 Ann (2016-02-26). 
144 Lotta (2016-03-2), Theresa (2016-03-1), Ann (2016-02-26). 
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synliggör och marknadsför sig för att på så sätt komma i kontakt med, samt väcka 

universitetslärarnas intresse att använda verksamheten. Genom att digitalisera skört 

och skadat material som på grund av sitt skick inte skulle kunna användas i exem-

pelvis undervisningen blir genom digitaliseringen möjligt att använda igen. Inter-

vjupersonerna lyfter även fram databasen Alvin som ett sådant exempel där lärare 

kan ta reda på information om vad som finns hos Kulturarvsavdelningen men sam-

tidigt använda det digitaliserade materialet direkt i klassrummet. 

     Verksamhetens digitala arbete kan således sägas möjliggöra ett sätt att både 

marknadsföra och synliggöra avdelningen och dess material för universitetslärarna 

samtidigt som det digitala arbetet möjliggör digitala sökvägar för universitetets lä-

rare vilket medför att verksamheten blir nåbar. Detta sätt att resonera kring digita-

liseringens potential kan kopplas till tidigare forskning där Jonas Liljequist menar 

att arkivens arbete med att tillgängliggöra arkivmaterial digitalt ökar verksamhet-

ernas sökingångar och blir tillsammans med möjligheten att nå arkiven direkt i 

klassrummet en form av tillgängliggörande.145 Ovan förda analys kring de viktigaste 

huvudpoängerna kan sägas stämma väl in på Helen Speres slutresultat. Detta ef-

tersom hon lyfter fram att tillgängliggörande innebär att göra arkivbestånd sökbara 

genom exempelvis arkivförteckningar, hjälpsam personal digitaliseringen av arkiv-

material samt arbetet med att lägga in dem i digitala sökdatabaser och webbsida.146 

Även Bente och Charlotte Jensens påstående att vägledning i form av digitala texter 

som hjälper arkivanvändarna att få fram information gällande öppettider eller kon-

taktinformation är en form av tillgängliggörande147 tycks passa in på intervjuperso-

nernas uppfattningar. 

Problemområden 

 

Kulturavdelningens digitala arbete är däremot inte utan problem. Under intervju-

erna framkom det att trots det digitala arbetets positiva aspekter hindras det av en 

begränsad ekonomi. Den övervägande delen av Kulturarvsavdelningens digitali-

sering är i dagsläget användarstyrd. Detta innebär att avdelningens material digita-

liseras efterhand när en forskare, lärare eller student betalar för att ta del av materi-

alet. Ann påpekar att personalen på avdelningen har möjligheten att föreslå en och 

annan intern beställning men medger att det ekonomiska utrymmet är mycket be-

gränsat. Ett problem som resulterar i att endast en liten del av samlingarna kan di-

gitaliseras inom ramarna för ordinarie verksamhet. Ann tillägger också att digitali-

seringens snabba utveckling medför ständigt nya krav på bildåtergivning och data-

basernas presentationskrav vilket betyder att avdelningen måste tänka på att de sy-

stem som används är flexibla och tillåter vidareutveckling samtidigt som de inte får 
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överskrida den avsatta ekonomiska budgeten.148 Hon poängterar även att en viktig 

del i denna fråga är att ”[…]anslagsgivare förstår varför de måste ge de pengar som 

det kostar och inte att projekt tar pengar från den ordinarie verksamheten.”149 Som 

ovan förda resonemang och citat visar kan det finnas många goda idéer om tillgäng-

liggörande mot lärare, men avdelningens ekonomi sätter tydliga gränser för hur 

Kulturarvsavdelningen kan fortsätta arbeta med tillgängliggörande men även till 

vilken uträckning de kan utveckla sitt arbete. 

      Intervjupersonerna lyfter även fram att verksamhetens arbete med Alvin inte 

bara har positiva sidor. Alla intervjupersoner är även av åsikten att Alvin i dagsläget 

kan användas för undervisningssyfte men inte i den utsträckning som de anser önsk-

värd.150 Theresa lyfter exempelvis fram att om Alvin ska kunna användas som 

undervisningsredskap krävs implementerandet av ytterligare funktioner såsom möj-

ligheten att lägga in mallar, tidslinjer och släktträd. Hon påpekar att dessa funkt-

ioner inte existerar i dagsläget och tillägger att implementerandet av dem troligtvis 

inte kommer att ske inom de närmaste åren. Theresa påpekar även att Alvin i dags-

läget inte heller är en optimal databas för informationssökning. Hon framhåller att 

detta beror på att själva arbetsprocessen med att digitalisera handlingar går väldigt 

långsamt varav det kommer ta lång tid innan databasen innehåller den mängd in-

formation som behövs för att universitetslärarna ska kunna dra nytta av databasen.151  

       Sammanfattningsvis visar ovan förda presentation att Kulturarvsavdelningens 

digitaliseringsarbete även innehåller en rad problemområden. Det främsta och mest 

överhängande problemet är att verksamhetens digitala arbete styrs av en begränsad 

ekonomi där få digitaliseringssatsningar av verksamhetens material ryms inom ra-

marna för den ordinarie verksamheten. Att digitaliseringen även i dagsläget är an-

vändarstyrd och större projekt måste få extern finansiering resulterar i en lång och 

kostsam arbetsprocess. Digitaliseringens snabba utveckling och ständigt nya krav 

på bildåtergivning och databasernas presentationskrav lyfts fram som ett svårt pro-

blem eftersom avdelningen inte får överskrida den avsatta ekonomiska budgeten 

samtidigt som de vill fortsätta att utveckla verksamhetens digitala satsningar, vilket 

leder till att en försiktig och grundad avvägning måst göras på hur verksamheten 

använder sina digitala resurser.  

Kommunikation och Samarbete 

 

Under alla tre intervjuer kom samtalen ofta in på olika former av samarbete och 

kommunikation som inte direkt kunde placeras in i diskussionen om verksamhetens 

digitala arbete eller undervisningstillfällen men som ändå framhölls som viktiga 

faktorer i verksamhetens arbete med tillgängliggörande mot universitetslärarna. 

                                                
148 Ann (2016-02-26). 
149 Ann (2016-02-26). 
150 Ann (2016-02-26), Lotta (2016-03-2), Theresa (2016-03-1). 
151 Theresa (2016-03-1). 
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      Samtliga intervjupersoner nämnde exempelvis att personalens externa under-

visningstillfällen vid universitets institutioner samt avdelningens möjlighet att ta 

emot praktikanter kan ses som tillfällen där verksamheten är i kontakt med lärare. 

Denna kontakt lyfts fram som viktig då den upprätthåller en dialog med lärarna och 

visar att Kulturarvsavdelningen är en undervisningsresurs.152 Under intervjuerna 

framkom däremot blandade åsikter gällande frågan om kommunikationen mellan 

Kulturarvsavdelningen och universitetslärarna fungerar bra. Theresa resonerade att 

”Jag vet att lärarna och kursadministratörerna är väldigt intresserade att studenterna 

ska lära sig hantera och bekanta sig med arkivmaterial. Så önskan finns, alla vill 

samma sak men problemet ligger i att etablera och vid behålla någon sorts kon-

takt”.153 Detta uttalande kan jämföras med Lotta som resonerar att: 

 
jag: Så du skulle säga att kommunikationen med lärarna fungerar bra i nuläget? 
Lotta: Jag tycker att den fungerar bra, för bara det faktum att de hör av sig är jättebra. Jag tänker på 
engagemang, så att de skulle jag säga. Men det är klart att det här med förbättring kanske är lite kopplat 
till vårt eget pedagogiska arbete. För om vi utvecklar det så kommer vi hitta sätt att förbättra kontakten 
och dialogen med lärarna men även hur vi saluför vår avdelning och kulturarvet.154  

 

Som citaten ovan visar finns det en tydlig meningsskillnad i denna fråga men citaten 

visar även att etablerandet och bibehållandet av kontakten med universitetslärarna 

framhävs som viktig. Samtalet kring vikten av en god kommunikation öppnade 

även upp ett djupare resonemang kring frågan om det är Kulturarvsavdelningens 

personal eller universitetslärarna som har det yttersta ansvaret att se till att kommu-

nikationen och samarbetet förbättras sinsemellan. Både Lotta och Theresa lyfte 

fram argumentet att Kulturarvsavdelningens ansvar ligger i att tala om att de finns 

och att de välkomnar lärarna. Båda påpekar däremot att lärarna har också ett ansvar 

att utnyttja de resurser som erbjuds. Bägge resonerade således att båda parter måste 

mötas halvvägs och har ett ansvar gentemot varandra att se till att kontakter knyts 

och upprätthålls.155  

Som ett led i verksamhetens arbete med att etablera en bättre kommunikation 

och samarbete med universitetslärarna framhävde intervjupersonerna Kulturarvs-

avdelningens deltagande i projektet Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs. 

Samtliga påpekade att projektet bidragit till en positiv utveckling av avdelningens 

interna och externa arbete med undervisningen och lett till etablerandet av fler lä-

rarkontakter.156 Alla framhävde även att projektet enbart haft positiva effekter där 

flera lärare upptäckt avdelningens undervisningspotential och sedan dess kommit 

tillbaka och använt sig av avdelningens resurser i sin undervisning. Theresa påpe-

kade även att projektet lockat lärare från den naturvetenskapliga fakulteten vilket 

                                                
152 Ann (2016-02-26), s. 4, Theresa (2016-03-1), s. 4, Lotta (2016-03-2), s. 6. 
153 Theresa (2016-03-1), s. 1-2. 
154 Lotta (2016-03-2), s. 4. 
155 Lotta (2016-03-2), s. 7, Theresa (2016-03-1), s. 8. 
156 Theresa (2016-03-1), s. 1-2, Ann (2016-02-26), s. 5, Lotta (2016-03-2), s. 5. 
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hon såg som väldigt positivt eftersom verksamheten för det mesta används av lärare 

från de humanistiska ämnesområdena.157 Lotta lyfter fram att hon gärna vill se fler 

likartade samarbetsprojekt mellan Kulturarvsavdelningens personal och universi-

tetslärarna men även samarbeten där verksamheten tillsammans med övriga ABM-

institutioner inom Uppsala universitetet kan samarbeta och utveckla sig som under-

visningsresurser.158 

Den viktiga betydelsen av ett ökat och förbättrat samarbete mellan Kulturarvs-

avdelningen och övriga ABM-institutioner inom Uppsala universitet lyftes även 

fram i samtalen med de övriga intervjupersonerna som påpekar att denna typ av 

samarbete är viktigt eftersom universitetets kulturarvsinstitutioner kan sammanfö-

ras och diskutera vidareutvecklingsfrågor. Samtliga påpekar att relationerna mellan 

universitetets ABM-institutioner är goda.159 Som exempel på detta lyfter Ann fram 

att det i dagsläget finns existerande former av samarbete mellan Kulturarvsavdel-

ningen, Myntkabinettet och Museum Gustavianum.160 Men samtidigt medger alla 

att det i nuläget inte pågår några större gemensamma projekt och framhäver att det 

inte finns så mycket kraft att jobba med dessa typer av samarbeten i nuläget. De 

påpekar däremot att avdelningen upprätthåller kommunikationen mellan både Gus-

tavianum och universitetsarkivet och att de är medvetna om varandras potential som 

kulturarvsresurser. 161 Samtliga intervjupersoner lyfte även fram olika förslag hur 

dessa samarbeten kan vidareutvecklas för att bidra till institutionernas arbete med 

att tillgängliggöra sig mot universitetslärarna. Ann argumenterade för ett ABM-

gemensamt digitalt engagemang där hon hoppades att universitetets arkiv, museum 

och bibliotek kan arbeta tillsammans för att sammanföra sina samlingar till en ge-

mensam databas så att universitets kulturarv kan nås ifrån en och samma platt-

form.162 Theresa lyfte förslaget att skapa ett gemensamt initiativ med syfte att nå ut 

med information om att ABM-institutionerna finns, vad de kan erbjuda lärarna samt 

betona att de vill att lärarna använder dem som undervisningsresurser. Hon tillägger 

att ett sådant initiativ hade varit mycket enklare att genomföra än om arkiv, museum 

och bibliotek genomför separata initiativ.163  

  Sammanfattningsvis visar ovanstående redogörelse att intervjupersonerna uppfat-

tar att olika former av kommunikation och samarbeten är en viktig del av verksam-

hetens arbete med tillgängliggörande mot universitetslärarna. De externa undervis-

ningstillfällena som personalen genomför vid universitets institutioner samt avdel-

ningens möjlighet att ta emot praktikanter uppfattas som tillfällen där verksamheten 

och dess personal är i kontakt och samarbetar med universitetets lärare. Denna kon-

takt lyfts fram som viktig då den upprätthåller en dialog med lärarna och visar att 

                                                
157 Theresa (2016-03-1). 
158 Lotta (2016-03-2). 
159 Ann (2016-02-26), Theresa (2016-03-1), Lotta (2016-03-2). 
160 Ann (2016-02-26). 
161 Lotta (2016-03-2), Ann (2016-02-26), Theresa (2016-03-1). 
162 Ann (2016-02-26). 
163 Theresa (2016-03-1). 
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Kulturarvsavdelningen är en undervisningsresurs. Intervjupersonernas resonemang 

om kommunikation och ansvar är också en intressant poäng då det visar deras upp-

fattningar om delat ansvar mellan personal och lärare där båda parter måste mötas 

halvvägs och har ett ansvar gentemot varandra att se till att kontakter knyts och 

upprätthålls. Detta resonemang kan relateras till tidigare forskning där Beata Los-

man menar att om arkiv och skolor ska etablera samarbeten måste arkiven anpassa 

sig efter skolans verklighet och samtidigt möta lärarna på deras villkor.164 Men på-

visligen framför intervjupersonerna att ett samarbete med universitetets lärare är 

lika mycket Kulturarvsavdelningens som lärarnas ansvar. 

      Kulturarvsavdelningens medverkan i projektet Kulturarv som högskolepedago-

gisk resurs är också ett exempel på vikten av att lärarna upptäcker avdelningens 

undervisningspotential men är samtidigt ett sätt för verksamheten att knyta nya kon-

takter och saluföra sig mot lärarna som deltog i projektet. Även ett samarbete med 

övriga kulturarvsinstitutioner inom Uppsala universitet lyftes fram som en möjlig-

het att tillsammans nå ut till lärarna, visa upp verksamheterna och skapa fler sam-

arbeten. Denna uppfattning liknar Bente och Charlotte Jensens resonemang att ar-

kiven tillsammans med det övriga ABM-fältet bör arbeta med tillgängliggörande 

eftersom deras ekonomiska resurser kan fördelas på gemensamma projekt.165 

Problemområden 

 

Som visats i den ovan förda diskussionen om kommunikation och samarbete i kon-

text av Kulturarvsavdelningens arbete med tillgängliggörande mot Uppsala univer-

sitetslärare finns många positiva aspekter. Däremot finns även ett antal problem-

områden som diskussionen nedan ämnar lyfta fram. Det mest överhängande pro-

blem som lyfts fram under intervjusamtalen är att hur mycket avdelningen än har 

möjlighet att förbättra eller utveckla sin verksamhet genom olika projekt eller sam-

arbeten, så har verksamheten sina begränsningar i förhållande till ekonomi, perso-

nal och tiden det tar att arbeta med tillgängliggörandefrågor. Ett exempel på detta 

är Lottas resonemang där hon påpekar att:  

 
[…]även vi har våra begränsningar. Vi skulle kunna göra jättemycket, trycka upp material, åka 
runt till institutionerna och verkligen trycka på undervisningen, men vi hinner inte göra allt 
heller, så vi får hitta den där balansen, vi måste meddela oss utåt men vi får också hitta våra 
begränsningar.166  

 

Som citatet visar är ett av problemen att Kulturarvsavdelningen inte kan göra mer 

än vad de mäktar med i förhållande till verksamhetens övriga uppdrag och arbets-

uppgifter. Ann lyfter ett relaterat problem där hon framhäver att det inte alltid är 

självklart hur pass uppsökande personalen ska vara gentemot universitetslärarna 

                                                
164 Losman (1997), s. 57-63. 
165 Jensen, Jensen (2004), s. 1-5. 
166 Lotta (2016-03-2). 
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och i vilka sammanhang verksamheten ska satsa på att etablera kontakt. Hon fram-

håller att en av hennes idéer är att bjuda in lärare till informationstillfällen men 

påpekar samtidigt att då hänger det på att inbjudningarna når lärarna och att lärarna 

i sin tur visar intresse och väljer att delta. Osäkerheten i att universitetslärarna inte 

skulle ge en nog önskvärd respons lyfts även fram av Lotta som argumenterar att: 

 
[…]men nu är det så att det kanske inte ens är alla institutioner och lärare som är intresserade, 
för det är också en verklighet för lärare att det är tajt schema och att bara få tid att lägga in 
studiebesök i kursplanen är inte en lätt uppgift och få tid för lärarna att komma med hit beror 
på hur de ser på besöken och vilken plats de får i kurserna, det är lite olika hur det ser ut.167 

 

Ann poängterar att verksamhetens försök att locka fler universitetslärare i nuläget 

hänger på den personliga kontakten mellan lärare och verksamhetens personal där 

lärare som själv forskat på avdelningens material oftast är de som sedan återkom-

mer med studenter i undervisningssyfte. I ett senare resonemang lyfter både Lotta 

och Ann fram att Kulturarvsavdelningen inte har möjlighet att ta emot allt för 

många lärare. Bakgrunden till detta resonemang förklaras grunda sig i verksamhet-

ens strama ekonomi kombinerat med det faktum att personalen även har många 

andra arbetsuppgifter som måste tillgodoses.168 Hon tillägger att det är jätteviktigt 

att Kulturarvsavdelningen arbetar mot universitetets lärare och studenter men på-

pekar samtidigt att ”Vi kan omöjligt säga att vi exempelvis stänger läsesalarna en 

dag i veckan för alla utom lärare som vill ta med sina studenter i undervisningssyfte. 

Utan alla användargrupper måste tillgodoses.”169  

      Ännu en aspekt som faller in på problemområden gällande kommunikation och 

samarbete men som inte fick så stort utrymme i intervjuerna är hur Kulturarvsav-

delningens placering inom Carolina Rediviva både kan sägas hämma och gagna 

kommunikationen och samarbetet med universitetets lärare och studenter. Ett ex-

empel på detta är Theresas argument där hon framhäver att:  

 
Vår avdelning är väldig dold i byggnaden. För det är också ett sätt att tillgängliggöra oss, att 
visa att vi finns på plats. Hur vi skulle lösa det vet jag inte. Om man som student eller lärare 
besöker Carolina märker de ens av att vi finns, för vi finns bakom en liten dörr i specialläsesalen 
och bakom där finns någonting men ingen vet riktigt vad och dörren in till oss är stängd. Vilket 
den måste vara för att skydda materialet.170 

 

 I samband med ett tidigare resonemang påpekar Theresa däremot att avdelningens 

placering inom Carolina Rediviva och byggnadens närhet till campusområdet Eng-

elska parken gör det mycket lättare att ta och uppehålla kontakten med lärare och 

institutioner som befinner sig på det campusområdet, men tillägger att det är svårare 

att upprätthålla och etablera kontakt med lärare som inte dagligen ser byggnaden 

och på så sätt blir påminda om att Kulturarvsavdelningen finns.171 

                                                
167 Lotta (2016-03-2). 
168 Ann (2016-02-26), Lotta (2016-03-2). 
169 Ann (2016-02-26). 
170 Theresa (2016-03-1). 
171 Theresa (2016-03-1). 
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     De problemområden som ovan redogjorts visar sammanfattningsvis att Kultur-

arvsavdelningens arbete med kommunikation och samarbeten har sina begräns-

ningar i förhållande till ekonomi, personal och tiden att arbeta med tillgängliggö-

randet mot lärarna. Osäkerheten om i vilka sammanhang verksamheten ska satsa på 

att etablera kontakt är även ett viktigt problemområde eftersom genomförandet och 

framgången av ett sådant initiativ grundar sig i att lärarna visar intresse och vill 

delta. Samtidigt som universitetslärarna kan ha ett tajt schema och inte har möjlig-

het att lägga in studiebesök i kursplanen. Verksamhetens arbete med tillgängliggö-

rande mot lärarna är således styrda av faktorer även utanför den egna verksamheten. 

Att avdelningens placering inom Carolina Rediviva också problematiserar arbetet 

med tillgängliggörande tillför ännu en aspekt av hur kommunikation och samarbete 

med lärarna är svåra att knyta och upprätthålla.   

Delsammanfattning 

 

Denna del har som avsikt att knyta samman alla delar av hur intervjupersonerna 

uppfattar Kulturarvsavdelningens arbete med tillgängliggörande mot universitets-

lärarna. Viktiga huvudpoänger och analys lyfts fram och anknyts till verksamhetens 

styrdokument. För att göra detta på ett överskådligt sätt presenteras först en sam-

manfattning av alla de arbetssätt som intervjupersonerna lyft fram som verksam-

hetens arbete med tillgängliggörande. Sedan presenteras intervjupersonernas upp-

fattningar om vad det är i detta arbete som är viktigt och vilka möjligheter det med-

fört. Avslutningsvis presenteras och analyseras en sammanfattning alla de problem-

områden som framkommit. 

Kulturavdelningens arbetssätt 

 

Sammanfattat så går det påvisligen att säga att Kulturarvsavdelningens arbete med 

tillgängliggörande mot universitetslärarna dels lyfts fram som ett arbete som omger 

hela verksamheten och framhävs som en del i allt de arbetar med. Men samtidigt 

framhåller intervjupersonerna att arbetet med tillgängliggörande också innefattar 

arbetsuppgifter såsom bevarandet, förvärvandet, tillhandahållandet och informeran-

det av verksamhetens material, samtidigt som tillgängliggörandet även sker via per-

sonalens kontakt, samarbeten och interaktion med universitets lärare. Bortsett från 

denna, mycket breda tolkning, av vad tillgängliggörande innebär så framhöll alla 

intervjupersoner att Kulturarvsavdelningens undervisningstillfällen är den del av 

verksamheten där de främst arbetar med tillgängliggörande mot universitetslärarna. 

Gällande verksamhetens digitala arbete så lyfts avdelningens närvaro på sociala 

medier, verksamhetens webbsida, arbetet med digitalisering och databasen Alvin 

fram som de digitala arbetsområdena där verksamheten arbetar med tillgängliggö-

rande mot lärarna. Utöver dessa två arbetsområden uppfattas även möjligheten att 
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ta emot praktikanter, genomföra externa undervisningstillfällen vid universitetets 

institutioner, deltagande i olika projektet och möjligheten att samarbeta med uni-

versitetets övriga kulturarvsverksamheter som sätt Kulturarvsavdelningen arbetar 

med tillgängliggörande mot universitetslärarna. Som denna samanställning visar så 

uppfattas arbetet med tillgängliggörande omspänna många delar av Kulturavdel-

ningens arbete. Relaterat till verksamhetens styrdokument och den information som 

där ges angående vilka arbetsuppgifter som ingår i verksamheten går det att konsta-

tera att den enda arbetsuppgiften som inte uppkom under intervjuerna var verksam-

hetens visningar.  

Viktiga poänger och möjligheter 

 

Utifrån den ovan förda sammanfattningen av arbetssätt som intervjupersonerna 

uppfattar ingår i Kulturarvsavdelningen arbete med tillgängliggörande mot lärarna 

följer nu ett mer ingående resonemang om vad det är i detta arbete som uppfattas 

som viktigt och vilka möjligheter de ser i detta arbete.  

       Gällande verksamhetens undervisningstillfällen så är det personalens kontakt 

och kommunikation med lärarna som beskrivs som den mest centrala och viktigaste 

delen av detta arbete. Intervjupersonerna lyfter även fram att samarbete och lärarnas 

och personalens kunnande och kompetens är viktiga delar av arbetet med tillgäng-

liggörande mot lärarna. De möjligheter som framkom är chansen att arbeta med 

lärare från många olika delar av universitetet som på grund av sina skilda intressen 

ger avdelningen möjligheten att nå ut till flera olika lärargrupper inom universitet. 

Undervisningstillfällena synliggör även verksamheten, dess personal och material 

samtidigt som de samarbeten och kontakter som arbetet involverar leder till ständigt 

nya chanser till samarbete och kontakt. Gällande vad som uppfattas som viktigt i 

Kulturarvsavdelningens digitala arbete är det att visa upp och marknadsföra verk-

samheten och dess material samt att väcka universitetslärarnas intresse att både an-

vända och ta kontakt med verksamheten. Det digitala arbetet ger Kulturarvsavdel-

ningen möjligheten att både marknadsföra och synliggöra avdelningen och dess 

material, samtidigt som det öppnar upp digitala sökvägar för universitetets lärare 

vilket medför att verksamheten blir nåbar på fler sätt. En annan aspekt som lyftes 

fram var möjligheten att digitalisera skadat eller slitet material vilket möjliggör att 

materialet exempelvis kan användas i undervisningen.  

       I de övriga sätt som Kulturarvsavdelningen arbetar med tillgängliggörande som 

framgick i kapitlet kommunikation och samarbeten framstår det viktigaste vara att 

verksamheten upprätthåller en dialog med lärarna och visa upp att verksamheten 

och dess material är en undervisningsresurs. De möjligheter som detta arbete med-

förde är påvisligen chansen att nå ut till lärarna, visa upp verksamheterna, knyta 

kontakter och skapa fler samarbeten. Men arbetet möjliggör även ett sätt att knyta 
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närmare kontakter till universitetets övriga kulturarvsinstitutioner och marknads-

föra sig mot lärarna. Ovanstående sammanfattning över av vad intervjupersonerna 

uppfattar som viktigt och vilka möjligheter de ser i verksamhetens arbete med till-

gängliggörande mot universitetslärarna visar slutligen att kontakt, kommunikation, 

samarbete, synliggöra och marknadsföra verksamheten samt dess personal och 

material, väcka intresse och vara nåbar är det som intervjupersonerna uppfattar vara 

de viktigaste i verksamhetens arbete med tillgängliggörande mot universitetslä-

rarna.    

Problemområden 

 

 Vad går då att säga om de problemområden som uppkom under intervjuerna? Det 

mest omnämnda problemområde som framfördes under intervjuerna och som upp-

kommer i samtliga sammanhang är att arbetet med tillgängliggörande mot lärarna 

måste sättas i perspektiv till avdelningens övriga arbetsuppgifter. Vilket resulterar 

i att samtliga intervjupersoner framhåller att de endast kan göra det som personalen 

hinner med. Ett annat problemområde som ständigt återkopplades till var att Kul-

turarvsavdelningens ekonomi sätter tydliga gränser för verksamhetens undervis-

ningstillfällen, digitala arbete och lärarsamarbeten. I undervisningen är de ekono-

miska problemen främst relaterade till de bristande lokaler som avdelningen inte 

har resurser att bygga om eller förbättra. I Kulturarvsavdelningens digitala arbete 

är det digitaliseringsarbetena som på grund av verksamhetens bristande ekonomi 

knappt ryms inom ramarna av den ordinarie verksamheten som lyfts fram som ett 

problem. Relaterat till detta problem framhölls vara att digitaliseringens ständigt 

nya krav på bildåtergivning och databasernas presentationskrav, tillsammans med 

den bristande ekonomin leder till att försiktiga och grundade avvägningar måste 

göras i frågan om hur verksamheten ska använda och utveckla sina digitala resurser. 

Fler problem som uppkom var angående verksamhetens webbsida, där det finns 

påvisligen delade meningar ifall detta är ett problem eller ej. En av bibliotekarierna 

lyfte i alla fall fram kritiken att webbsidan saknar relevant kontaktinformation samt 

information om undervisningen och dess möjligheter som kulturarvsresurs. En för-

bättringsåtgärd som föreslogs var att skapa en separat flik på webbsidan, ägnad åt 

undervisning där relevanta kontaktuppgifter och information om att avdelningen 

erbjuder undervisningstillfällen. Det tredje stora problemområde som lyfts fram är 

kommunikationen mellan avdelningens personal och universitetslärarna. Detta pro-

blem uppkom främst i relation till undervisningstillfällena samt i de arbetsmoment 

som presenterades i kapitlet kommunikation och samarbete. 

     Gällande undervisningen är problemet att personalens individuella kontakt lyf-

tes fram som ett problem inför bokning och planeringen av undervisningen. Rela-

terat till detta problem var variationen i lärarnas engagemang inför lektionstill-

fällena där bristande kontakt och visat ointresse lyftes fram som en direkt inverkan 
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på undervisningens kvalité. I samtalen om de övriga arbetssätt som involverar kom-

munikation och samarbete framfördes problemet att det finns en osäkerhet hos per-

sonalen i vilka sammanhang verksamheten ska satsa på att etablera kontakt med 

lärarna. Ett förslag som lyftes fram var att bjuda in lärare till informationstillfällen 

men då hänger det på att lärarna i sin tur visar intresse och väljer att delta. Vad som 

inför ytterligare osäkerhet i detta resonemang var påvisligen att intervjupersonerna 

medger att lärarna har ett tajt schema vilket gör att de inte har möjlighet att lägga 

in Kulturarvsavdelningens undervisningstillfällen i kursplanen. Avdelningens pla-

cering inom Carolina Rediviva framhävdes också utgöra ett problem för arbetet 

med tillgängliggörande eftersom avdelningen är dold i byggnaden men även att hu-

sets placering medför att avdelningen har svårare att knyta kontakt med lärare fån 

andra campusområden än Engelska parken. 

    Verksamhetens arbete med tillgängliggörande mot lärarna innehåller påvisligen, 

som ovanstående redogörelse visar en mängd problem som begränsar och styr verk-

samheten i sitt arbete. Många av de problem som framförs såsom bristande ekonomi 

och dåliga lokaler är kan relateras till interna svårigheter som ställer till en rad pro-

blem. Men verksamhetens tillgängliggörandearbete är även styrda av faktorer utan-

för den egna verksamheten där lärarnas ointresse eller bristande engagemang spelar 

en stor roll i vad Kulturarvsavdelningen vågar satsa tid, pengar och energi på att 

utveckla tillgängliggörandet mot lärare som vill använda dem i undervisningssyfte. 

Universitetsarkivet  

 

I denna del redogörs och diskuteras hur arkivarierna Jakob och Tobias uppfattar 

universitetsarkivets arbete med tillgängliggörande mot universitetslärarna. Först 

presenteras intervjupersonernas grundläggande resonemang kring arkivets arbete 

med tillgängliggörande för att sedan lyfta fram två väsentliga problemområden. Ka-

pitlet är sedan indelat i två underrubriker där intervjupersonernas resonemang pre-

senteras.  

      I intervjuerna med universitetsarkivarierna framkom det att båda uppfattar att 

universitetsarkivets arbete med tillgängliggörande mot lärarna grundar sig i arbetet 

med att ordna och förteckna arkiv, ett arbete som bägge ser som den viktigaste delen 

för att överhuvudtaget kunna tillgängliggöra arkivet.172 Motiveringen bakom detta 

resonemang kan exemplifieras av Jakobs argument där han påpekar att: 

 
[…]man säga att ordnandet och förtecknandet är en central och viktig del i att tillgängliggöra 
[…]tänk att vi har ett arkiv på en institution med fyrahundra hyllmeter osorterat krafs, om man 
då ordnar det där, gallrar, rensar och förtecknar då är det plötsligt möjligt för exempelvis lärarna 
att använda detta i undervisningssyfte. Detta är ett arbete vi lägger ner massor av tid på. Det är 
mer en lyxverksamhet när man skannar eller fotograferar en gammal karta och lägger ut den på 
nätet. Så arbetet med att ordna och förteckna arkiv är nog grundförutsättningarna för att till-
gängliggöra någonting överhuvudtaget.173  

                                                
172 Jakob (2016-02-24), Tobias (2016-02-25). 
173 Jakob (2016-02-24). 
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 Både Tobias och Jakob påpekar även att de har svårt att resonera kring hur univer-

sitetsarkivet mer specifikt arbetar med tillgängliggörande mot universitetslärarna.  

Detta beror på att arkiven är utspridda på så många platser i Uppsala stad vilket 

intervjupersonerna menar gör det omöjligt att i dagsläget veta i vilken utsträckning 

lärarna använder universitetsarkivet. Jakob beskriver problemet på följande sätt ”Vi 

är mer som en organisatorisk spindel i nätet[---] På grund av denna utspridning av 

arkiven går det inte att svara på i vilken utsträckning lärare använder arkiven, för vi 

kan inte svara på det vi inte ser”174 Denna utspridning av arkiven och svårigheten 

att skaffa sig en överblickbar bild av verksamhetens användare är ett problem som 

båda medger hämmar arkivets tillgängliggörande mot universitetslärarna.175 Båda 

framhäver däremot att detta inte är ett långvarigt problem eftersom universitetsar-

kivet inom något år får nya lokaler i universitetets förvaltningshus som just nu är 

under byggnation. 

     De framhäver att de nya lokalerna kommer att innebära större arkivmagasin, vil-

ket leder till att verksamheten kan samla in allt material från de olika arkiven till ett 

och samma ställe. Båda påpekar att denna omorganisation i sin tur leder till att både 

arkivanvändarna och personalen får en tydligare helhetsbild av vilket material som 

finns i arkivet.176 De nya lokalerna medför således att det blir mycket enklare för 

lärare och studenter att utnyttja universitetsarkivet som en del av undervisningen 

men öppnar även upp för möjligheten att ta emot lärare och studentgrupper på ett 

bättre sätt än vad de nu anser möjligt, vilket båda intervjupersoner anser är ett sätt 

som arkivet arbetar med tillgängliggörande mot universitetets lärare.177 Förutom 

den rådande svårigheten att skaffa sig en uppfattning om hur verksamheten arbetar 

med tillgängliggörande mot universitetslärarna påpekar båda arkivarierna att det 

inte finns några officiella beslut, lagar eller regler om hur arkivet ska arbeta med 

tillgängliggörande mot någon specifik användargrupp. De framhäver att universi-

tetsarkivet är ett modernt myndighetsarkiv men med en lång historia, vilket innebär 

att arkivet innehåller allt ifrån dagsfärska räkenskaper till månghundraåriga hand-

lingar. De argumenterar att bredden av arkivets handlingar innebär att verksam-

heten ansvarar för ett unikt och intressant kulturarvsmaterial samtidigt som de fram-

häver arkivets primära funktion är i rollen av Uppsala universitets myndighetsarkiv. 

Detta sätt att se på arkivets arbete kan exemplifieras av Jakobs argument där han 

påpekar att:   

 
[…]vi är ett myndighetsarkiv och vi styrs utav oändligt många lagar och regler som vi i första 
hand måste se till att de efterlevs. Det kommer nya RA:FS:ar nästintill dagligen som vi måste 
förhålla oss till. Så helt ärligt blir det vi pratar om mer av roliga lyxfrågor. Men i och med att 

                                                
174 Jakob (2016-02-24). 
175 Tobias (2016-02-25), s. 3, Jakob (2016-02-24). 
176 Tobias (2016-02-25). 
177 Jakob (2016-02-24).  
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det finns chans att börja på nytt i och med flytten så är det inte en bortglömd fråga. Tillgäng-
liggörandet gentemot universitetslärarna är något vi kommer ha med oss och se till att förbättra 
under de närmaste åren.178  
 

Som citatet visar ser han helt klart att verksamhetens roll som myndighetsarkiv och 

de arbetsuppgifter det medför måste komma i första hand. Men samtidigt så medger 

han att arbetet med tillgängliggörande mot universitetslärarna inte är en bortglömd 

fråga. I intervjun med Tobias framkommer däremot en annan uppfattning gällande 

hur arkivet ska arbeta mot universitetslärarna.  Han menar att ”Alla ska kunna ta 

del av arkivets handlingar, vi fokuserar inte på vilka utan vi tänker enbart på hur 

arkivet ska tillgängliggöras för alla användargrupper.”179 Senare under intervjun, 

som svar på frågan om universitetsarkivet ska engagera sig mer i olika projekt för 

att främja att lärarna använder arkivet i undervisningen påpekar han att: ”Det är en 

fråga om hur mycket vi vill att lärare och studenter ska använda arkivet för de är en 

användargrupp som tar upp mycket tid och plats i vårt arbete som vi egentligen ska 

lägga på att ordna och förteckna arkivet.”180  

      Utifrån ovanstående redogörelse går det att poängtera fyra viktiga resonemang. 

Det första är att universitetsarkivarierna uppfattar arbetet med att ordna och för-

teckna arkiv som den viktigaste delen för att överhuvudtaget kunna tillgängliggöra 

arkivet. Detta resonemang kan anknytas till tidigare forskning där Helen Speres i 

sin slutanalys påpekar att arkivarierna vid Värmlandsarkiv ansåg att tillgängliggö-

rande i första hand handlar om, arbetet med att ordna och förteckna arkiv.181 Det 

andra är att Intervjupersonerna uppfattar att Universitetsarkivet på grund av sin ut-

spriddhet gör det svårt för universitetsarkivarierna att överblicka verksamheten och 

svara på hur arkivet i dagsläget arbetar med tillgängliggörande mot universitetets 

lärare. Det tredje är att det finns en meningsskiljaktighet i hur verksamheten ska 

arbeta med tillgängliggörande mot universitetets lärare där Jakob framhåller möj-

ligheten att utveckla ett samarbete medan Tobias påpekar att arkivet, i enlighet med 

sitt myndighetsuppdrag, ska jobba lika mot alla av verksamhetens användare. Det 

fjärde resonemanget gäller intervjupersonernas uppfattning om universitetsarkivets 

primära roll som myndighetsarkiv. De arbetsåtaganden som denna roll medför och 

verksamhetens fokus på det moderna arkivmaterialet kan tolkas som att arbetet med 

det äldre arkivmaterialet inte är en prioriterad del av verksamheten. 

Kommunikation och samarbete  

 

Under bägge intervjuer med universitetsarkivarierna framkom en rad exempel på 

hur olika delar av universitetsarkivets arbete kan ses som tillgängliggörande mot 

                                                
178 Jakob (2016-02-24). 
179 Tobias (2016-02-25). 
180 Tobias (2016-02-25). 
181 Speres (2015), s. 6. 
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Uppsalas universitetslärare. Ett exempel som framfördes var personalens undervis-

ningstillfällen på ABM- och historiska institutionen där de använder arkivmaterial 

i undervisningen. Jakob framhåller att undervisningstillfällena är det vanligaste sät-

tet som institutioner, lärare och studenter kommer i kontakt med verksamheten och 

dess arkivmaterial vilket han anser är ett sätt som universitetsarkivet arbetar med 

tillgängliggörande mot lärarna. Att universitetsarkivet mottar besök och praktikan-

ter från exempelvis ABM och historiska institutionen framhäver båda som ett sätt 

att tillgängliggöra arkivet för universitetslärarna. Tanken bakom detta resonemang 

är att studenter får chansen att använda arkivet och hitta egna forskningsämnen. När 

studenterna sedan presenterar förslagen för lärarna och övriga kursdeltagare så syn-

liggörs arkivmaterialet och arkivbesöken blir en tillgång för undervisningen varav 

förhoppningen är att lärarna inser fördelarna med att även inkludera universitetsar-

kivet i senare kurstillfällen.182 Arbetet med att göra arkivet så attraktivt och använd-

bart som möjligt för studenterna blir således en viktig del i hur verksamheten till-

gängliggör sig mot de universitetslärare som vill använda arkivet i sin undervis-

ning.183  

     Ännu ett exempel på hur universitetsarkivet arbetar med tillgängliggörande mot 

universitetslärarna är via medverkan i olika former av projekt och samarbeten. Ett 

dessa projekt är på initiativ av den historiska institutionen och innebär att universi-

tetsarkivet tillsammans med representanter från lokala arkiv runtom Uppsala stad 

sitter med i en samarbetsgrupp vars mål är att få studenterna att i större utsträckning 

använda arkiven. En idé som vuxit fram ur detta samarbete är att universitetsarkivet 

kan formulera uppsatsidéer utifrån det källmaterial som finns i arkiven och erbjuda 

dem till studenterna. Detta sätt att intressera studenterna och locka dem till att an-

vända arkivet blir i ett större perspektiv även ett sätt för universitetsarkivet att visa 

lärarna att verksamheten kan användas i undervisningen. Detta samarbete lyfts fram 

av intervjupersonerna som en möjlighet för universitetsarkivet att tillgängliggöra 

sig för lärarna.184 Ett annat projekt som universitetsarkivet är involverat i är Kultur-

arvet som högskolepedagogisk resurs. Intervjupersonerna påpekar dock att detta 

projekt är nystartat varav det är svårt att se dess resultat. De framhåller däremot att 

verksamhetens deltagande i projektet lett till att en lärare från konstvetenskapliga 

institutionen insett vilka resurser arkivet kan erbjuda och förnärvarande undervisar 

med hjälp av arkivets material. 

     Under bägge intervjuer framhöll arkivarierna argumentet att om universitetsar-

kivet ska utveckla sitt arbete med att tillgängliggöra mot lärarna bör det ske genom 

ett samlat initiativ tillsammans med universitetets övriga kulturarvsinstitutioner.185  

Jakob påpekar att ett sådant samarbete skulle kunna sammanföra fler resurser och 

fördela arbetet över fler verksamheter. Han betonar att med ett sådant initiativ skulle 

                                                
182 Jakob (2016-02-24). 
183 Tobias (2016-02-25). 
184 Jakob (2016-02-24),.  
185 Tobias (2016-02-25), Jakob (2016-02-24). 
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universitetets arkiv, museum och bibliotek kunna skapa gemensamma digitala an-

vändar- och sökportaler. Resultatet av en ett sådant projekt skulle exempelvis leda 

till att universitetslärare kan skriva in ett sökord och direkt hänvisas till alla olika 

ställen inom universitetets kulturarvsinstitutioner där dessa dokument förvaras. Han 

framhäver argumentet att ett samarbete som leder till skapandet av gemensamma 

portaler där det inte krävs någon förkunskap hos användaren för att hitta relevant 

material är en form av tillgängliggörande där lärare kan upptäcka relevant material 

och använda det i undervisningen.186 

      Som ovanstående redogörelse för intervjupersonernas resonemang visar så går 

det sammanfattningsvis att säga att personalens undervisningstillfällen vid univer-

sitets institutioner, mottagandet av besök och praktikanter samt verksamhetens del-

tagande i olika projekt och samarbeten framhålls som sätt universitetsarkivet arbe-

tar med tillgängliggörande mot universitetslärarna. Uppfattningen om att ett samar-

bete behövs mellan universitetsarkivet och universitetslärarna är i linje med tidigare 

forskning där Gillian Spraggs påpekar att lärare och arkivpersonal måste arbeta till-

sammans för att uppnå det bästa resultatet.187 Resonemanget som uppkom under 

intervjuerna gällande att universitetsarkivet kan hjälpa till med att hitta forsknings-

ämnen för studenter och på så sätt visa sin relevans som undervisningsresurs kan 

också relateras till tidigare forskning där Jonas Liljequist påpekar att det kan vara 

svårt för studenterna att hitta, och göra lämpliga avgränsningar i arkivmaterialet, 

varför arkivarierna måste hjälpa till att finna lämpliga avgränsningar.188 Att på detta 

sätt intressera och locka universitetets studenter och lärare kan också relateras till 

Eva Sjögrens och Catarina Lundströms resonemang där de påpekar att oavsett vil-

ken målgrupp som arkiven riktar in sig mot, och vill knyta ett samarbete med, så 

måste arkiven synliggöra sig och få den tilltänkta målgruppen att bli intresserad. 

För att lärare ska kunna använda arkiven som ett läromedel måste de först veta att 

arkiven finns och vad de kan erbjuda.189  Även intervjupersonernas uppfattning att 

ett närmare samarbete med universitetets övriga kulturarvsinstitutioner kan kopplas 

till Bente och Charlotte Jensens text där de uppmanar arkiven att samarbeta med 

det övriga ABM-fältet så att ekonomiska resurser kan fördelas på gemensamma 

projekt.190 

      Det som framhålls som viktigt är helt klart att dessa arbetssätt är vägar som 

Universitetsarkivet kommer i kontakt och kan samarbeta med universitetets lärare 

samtidigt som de kan synliggöra och marknadsföra verksamheten och dess arkiv-

material, men även att arkivets samarbeten samt att arkivmaterialet kommer till an-

vändning framstår som viktigt. Dessa sätt att arbeta möjliggör således många sö-

kingångar som hjälper till att både studenter och lärare kommer i kontakt med och 

                                                
186 Jakob (2016-02-24). 
187 Spraggs (2008), s. 1-3. 
188 Liljequist (2008), s. 1-2. 
189 Sjögren, Lundström (2001), s. 148-150. 
190 Jensen, Jensen (2004). s. 11-12. 
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använda arkivet, men även att dessa arbetssätt och samarbeten hjälper arkivet att 

komma i kontakt med lärarna och få dem att inse fördelarna med att använda arkivet 

som en undervisningsresurs. 

Problemområden  

 

Som framgår av den ovan förda redogörelsen av hur arkivarierna uppfattar Univer-

sitetsarkivets arbete med tillgängliggörande mot universitetslärarna så är de olika 

typerna av kommunikation och samarbeten en viktig del i detta arbete. Intervjuper-

sonerna framhåller däremot att detta inte sker utan svårigheter. 

     Ett utav de problem som uppkom under intervjuerna var svårigheten att anpassa 

sig till de olika lärare som hör av sig till arkivet. En exemplifiering av denna pro-

blematik kan lyftas fram från intervjun med Tobias där han påpekar att: 

 
 […]olika lärare har olika intresse av arkivet, vi måste således anpassa oss till vad de vill ha ut 
av arkivet. Men detta är något vi omöjligt kan hålla koll på. För det finns även en inomveten-
skaplig utveckling hos institutionerna som ändrar sig med tiden. Det är därmed ingen lätt upp-
gift att jobba mot lärare och hur vi ska få dem att använda arkivet i undervisningen. Uppgiften 
blir ännu svårare då lärarna i sig är olika individer med olika intressen och avsikter att använda 
arkivet i sin undervisning. Lärare är ingen homogen grupp som alla kan lockas med samma 
metoder.191 

 

Som citatet ovan visar tycks utmaningen ligga i att hitta olika sätt att informera och 

intressera lärarna som på grund av sina olika inriktningar och kursupplägg är intres-

serade av att använda arkivet på olika sätt.  Både Tobias och Jakob framför att om 

universitetsarkivet ska arbeta mer mot lärare och satsa på att informera och locka 

dem att använda arkivet så krävs det att lärarna samarbetar med arkivpersonalen 

och möter dem halvvägs i detta arbete. Jakob påpekar däremot att det finns hinder 

både på arkiv- och lärarsidan för att ett sådant samarbete ska möjliggöras. Det 

främsta problemet han ser är att lärarna är mycket upptagna eftersom de håller i 

många kurser med många studenter varför det även kan vara svårt för lärarna att 

hitta lektionstillfällen, eller arbetsuppgifter som knyter an till universitetsarkivet. 

Han argumenterar att universitetslärare i sådana situationer helst vill ha färdigfor-

mulerade förslag på hur de kan nyttja arkivet. Jakob framhåller att Universitetsar-

kivet ge en hjälpande hand och informera lärarna om vad som finns i arkivet men 

påpekar att det är lärarnas ansvar att strukturera upp sina kurser så att arkivet passar 

in i undervisningen. Han lyfter fram att svårigheterna från universitetsarkivets sida 

är att de, likt lärarna oftast inte har tid att undvara på denna typ av samarbete. Han 

tillägger däremot att detta är en uppgift han kan tänka sig lägga ner mer tid och 

energi på men påpekar samtidigt att: 

 

                                                
191 Tobias (2016-02-25). 

 



 59 

 […]det ska inte vara arkivariens uppgift att själv hitta på lösningar att presentera för institut-
ionerna. Sen kan jag tänka mig att göra detta i alla fall, men det är av största vikt att hitta en 
annan organisatorisk lösning. Det behövs ett samarbete, för likväl på lärarsidan finns nog inte 
heller tid för att sitta och komma på lösningar för inkluderandet av arkiven i undervisningen.192 

 

Ovanstående resonemang och citat påvisar att verksamhetens arbete med tillgäng-

liggörande mot lärarna inte bara handlar om frågan hur universitetsarkivet ska eller 

bör arbeta, utan denna fråga landar även hos universitetslärarna. Den tid som denna 

typ av samarbete kräver lyfts tydligt fram som ett centralt problem i Jakobs resone-

mang. I intervjun med Tobias kom samtalet in på ett liknande spår där han också 

påpekade att tidsaspekten är ett problem. Som en lösning på problemet anser han 

att arkivet i första hand bör rikta in sig mot de lärare som själva visar intresse av att 

använda arkivet för att sedan analysera möjligheterna att locka större lärargrup-

per.193 Bägge intervjupersoner påpekar dock att även om universitetsarkivet kan få 

lärarna att inse verksamhetens undervisningspotential, så kvarstår problemet att det 

inte är ofta som lärarna har möjlighet att ta med en större grupp studenter till arkivet, 

och om detta sker så är det bara några få gånger under en students hela utbildning.194  

  Gällande resonemangen om ett gemensamt ABM-samarbete inom Uppsala uni-

versitet framhäver bägge intervjupersoner att trots dess potential att tillsammans 

arbeta för verksamheternas tillgängliggörande mot universitetslärarna så existerar 

inte något sådant samarbete i nuläget. Båda anser att det utbyte som finns mer ligger 

på den nivån att de känner till varandras verksamheter och respektives potential 

som undervisningsresurs.195 

       Som ovanstående redogörelse av intervjupersonernas uppfattningar visar så går 

det sammanfattningsvis att påvisa att det överhängande problemet som intervjuper-

sonerna framhåller är att hitta en kontaktväg och samarbetsform som fungerar mel-

lan verksamheten och universitetets lärare. Svårigheten att finna en fungerande lös-

ning orsakas av en rad faktorer. En av dessa är att arkivarierna måste anpassa sig 

till alla olika lärare som hör av sig till arkivet vilket resulterar i utmaningen att hitta 

olika sätt att informera och intressera lärarna. Intervjupersonerna betonar att om 

arkivet ska lyckas med ett försök att locka lärarna måste universitetslärarna möta 

arkivpersonalen halvvägs i detta arbete, ett krav som de medger innehåller många 

svårigheter. Losmans argument att arkiven är de som måste anpassa sig efter sko-

lans verklighet och möta lärarna på deras villkor stämmer helt klart inte överens 

med intervjupersonernas uppfattningar.196 Den främsta svårigheten med ett lärar-

samarbete är framförs vara att ett sådant samarbete måste genomföras vid sidan av 

arkivariernas och lärarnas övriga arbetsuppgifter och kommer att kräva mycket tid, 

energi samt en hög nivå av samarbete vilket intervjupersonerna ställer sig tveksam 

till att de kan undvara i nuläget.  

                                                
192 Jakob (2016-02-24). 
193 Tobias (2016-02-25). 
194 Jakob (2016-02-24). 
195 Tobias (2016-02-25). 
196 Losman (1997), s. 57-63. 
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    Det andra problemet är att universitetslärarna, på grund av stora kurser med 

många studenter, har svårt att både hitta lektionstillfällen eller arbetsuppgifter som 

knyter an till universitetsarkivet. Utifrån ovanstående resonemang går det att säga 

att det finns både påtagliga problem hos universitetsarkivet men även hos lärarsidan 

som påverkar hur Universitetsarkivet kan arbeta med tillgängliggörande mot uni-

versitets lärare. Som lösningar på ovanstående problem framförs att i första hand 

rikta in sig mot de lärare som själva visar intresse av att använda arkivet eller att 

satsa på ett gemensamt samarbete med universitetets övriga kulturarvsinstitutioner. 

Men oavsett dessa lösningar så uppfattar intervjupersonerna att de överskuggas av 

problematiken att även om de vinner lärarnas intresse, så kvarstår problemet att 

lärarna endast har möjlighet att ta med större grupper av studenter några få gånger 

under en students hela utbildning. 

Digitala aspekter 

 

Under intervjuerna framkom det att båda uppfattar universitetsarkivets digitala ar-

bete som ett viktigt område där verksamheten arbetar med tillgängliggörande gente-

mot alla sina användare och därmed även universitetslärarna.197 De två främsta di-

gitala arbeten som verksamheten arbetar med är digitaliseringen av handlingar och 

arbetet med deras e-arkiv. Båda påpekar däremot att digitaliseringsarbetet går lång-

samt framåt. Ett faktum de menar beror på att verksamheten måste anlita extern 

arbetskraft att utföra arbetet vilket både tar tid och kostar mycket pengar. Trots det 

långsamma digitaliseringsarbetet så uttrycker båda intervjupersoner sin förhopp-

ning om att universitetsarkivets digitaliserade handlingar inom loppet av 5 till 10 år 

kan användas av lärare direkt i klassrummet. Både Tobias och Jakob framhäver 

dock att digitaliseringen av arkivets handlingar har stått relativt stilla under de sen-

aste åren och att verksamheten i nuläget fokuserar på att utveckla sitt e-arkiv som 

är till för universitetets ekonomiska- och administrativa handlingar. Både Jakob och 

Tobias påpekar att e-arkivets innehåll i dagsläget inte är så intressant ur ett under-

visningsperspektiv men de argumenterar att e-arkivet i framtiden kan visa sig vara 

ett viktigt redskap för att söka eller genomföra digitala sammanställningar av in-

formation vilket därmed kan ses som ett sätt verksamheten arbetar med tillgänglig-

görande mot lärarna.   

      Under intervjuerna framförde Jakob att databasen Alvin kan användas för att 

tillgängliggöra Universitetsarkivets digitaliserade material och han hoppas att data-

basen i framtiden ska fungera som en informationscentral för alla kulturarvsinstitut-

ioner inom Uppsala universitet där lärarna kan ta del av universitetsarkivets 

material och använda det i sin undervisning.198 Tobias ställde sig däremot mer kri-

tisk till Alvins potential för universitetsarkivet och påpekade att verksamheten i 

                                                
197 Tobias (2016-02-25), Jakob (2016-02-24). 
198 Jakob (2016-02-24). 
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dagsläget inte har några handlingar upplagda i databasen och det finns inga planer 

på att överföra material till Alvin. Båda intervjupersoner framhåller dock att det 

viktigaste med verksamhetens digitala arbete med tillgängliggörande mot lärarna är 

att information om vad som finns i arkivet blir nåbar och inte att visuella represen-

tationer av dokument ska finnas åtkomligt digitalt.199    

     Sammanfattat så visar ovanstående redogörelse att digitaliseringen av hand-

lingar och utvecklingen av e-arkivet är de arbetssätt som intervjupersonerna upp-

fattar ingår i Universitetsarkivets digitala arbete med tillgängliggörande mot uni-

versitetslärarna. Det viktigaste i detta arbete är att göra sitt arkivbestånd sökbart och 

synliggöra informationen om vad som finns i arkivet, men även att de digitalis-

erande handlingarna ska användas av universitetslärarna i undervisningen. Detta 

arbete medför möjligheten för lärare att ta del av vilken information som finns i 

arkivet samtidigt som arkivmaterialet synliggörs och lärarna ges möjligheten att 

använda de digitala handlingarna i sin undervisning. Dessa uppfattningar om uni-

versitetsarkivets digitala arbete med tillgängliggörande mot universitetslärarna har 

även vissa kopplingar till tidigare forskning. En av dessa är Helen Speres analys där 

hon argumenterar att arbetet med tillgängliggörande innefattar att göra arkivbestånd 

sökbara för arkivanvändarna genom exempelvis arkivförteckningar, digitalisera ar-

kivmaterial och lägga in dem i digitala sökdatabaser och på arkivets webbsida.200 

Även om intervjupersonerna inte nämner universitetsarkivets webbsida som ett sätt 

verksamheten arbetar med tillgängliggörande så kan arbetet med e-arkivet och di-

gitaliseringen av handlingar kopplas samman med Speres argument om vad till-

gängliggörande innebär. Intervjupersonernas uppfattning om att det viktigaste med 

verksamhetens digitala arbete är att information om vad som finns i arkivet blir 

nåbar, liknar Jonas Liljequists analys där han framhäver att arkiven måste lägga mer 

resurser på att utveckla bättre sökingångar och på så vis förenkla arkivens använd-

ning vid universiteten.201 

Problemområden  

 

Som framkom i den ovan förda redogörelsen om hur intervjupersonerna uppfattar 

Universitetsarkivets digitala arbete med tillgängliggörande mot universitetslärarna 

så är verksamhetens digitaliseringsarbete och e-arkiv en viktig del i detta arbete. 

Däremot finns även många problemområden. Ett av dessa problem framförs av To-

bias som påpekar att likt problemet med det fysiska arkivet är det svårt att veta 

vilken information som lärarna är intresserade att använda sig av.202 Han argumen-

terar att det således är en omöjlig uppgift för arkivarierna att välja ut, eller prioritera 

vilken eller vilka delar av arkivet som ska digitaliseras så att de kan användas av 

                                                
199 Jakob (2016-02-24), Tobias (2016-02-25). 
200 Speres (2015). 
201 Liljequist (2008), s. 
202 Tobias (2016-02-25). 
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lärare i undervisningssyfte. Tobias framhäver även att arkivet i dagsläget innehåller 

nästan 20 000 hyllmeter av icke digitaliserade handlingar och påpekar att de hand-

lingar som prioriteras för digitalisering är de myndighetsrelaterade räkenskaps- och 

ekonomihandlingar som uppkommit under de närmaste 20 åren.203 

     Han påpekar även att det kommer dröja väldigt lång tid innan några historiska 

handlingar blir prioriterade för digitalisering eftersom det kostar verksamheten 

mycket pengar. Detta är pengar som enligt honom universitetsarkivet kan lägga på 

andra, mer prioriterade projekt såsom att ta hand om det digitala ekonomisystem 

som universitetet använder i dagsläget eller att se till att de övriga datasystemen 

som används av universitetet blir arkiverade på rätt sätt.204 

     Båda framhäver även att arbetet med att digitalisera universitetsarkivets hand-

lingar kommer att ta flera år och båda anmärker även att på grund av att e-arkivet 

innehåller så pass nya dokument är de i dagsläget inte relevanta för varken forsk-

nings- eller undervisningssyfte.205 Tobias framhåller även två andra problem med e-

arkivet. Det första är att han har svårt att se hur det material som finns i e-arkivet 

skulle kunna användas av lärare i undervisningssyfte och argumenterar att han sna-

rare tror att lärarna kommer använda e-arkivet som en sökingång till det fysiska 

arkivet.206  

       Det andra problemet är att det finns många sekretessbelagda handlingar bland 

det digitaliserade materialet, vilket betyder att e-arkivet måste ha så pass hög säker-

het att användare inte kan hämta hem dessa handlingar, vilket han beskriver som en 

stor säkerhetsfråga.207  Om e-arkivet i framtiden ska kunna användas av lärare i 

undervisningssyfte så ställer det höga krav på e-arkivets säkerhet.208 Som framkom 

i intervjupersonernas resonemang så lyftes databasen Alvin fram som ett möjligt 

sätt för Universitetsarkivet att arbeta med tillgängliggörande mot universitetslä-

rarna. Tobias lyfter däremot fram kritiken att trots databasens potential så har verk-

samheten inte den ekonomin eller de resurser som krävs för att arkivets digitala 

handlingar ska överföras till databasen. Han påpekar även att universitetsarkivets 

digitala fokus förnärvarande ligger på utvecklingen av dess e-arkiv där främst eko-

nomihandlingar kommer att registreras, en typ av handlingar han tror att Alvin-

användare inte skulle vara intresserade av.209 

       Sammanfattat så visar de problemområden som presenterats ovan att Universi-

tetsarkivets digitala arbete, trots sina många möjligheter att arbeta med tillgänglig-

görande mot lärarna har sina problem. Det främsta och mest överhängande proble-

met är att Universitetsarkivets digitala fokus förnärvarande ligger på dess roll som 

myndighetsarkiv där utvecklingen av verksamhetens e-arkiv och prioriteringen att 

                                                
203 Tobias (2016-02-25). 
204 Tobias (2016-02-25). 
205 Tobias (2016-02-25), Jakob (2016-02-24). 
206 Tobias (2016-02-25). 
207 Tobias (2016-02-25). 
208 Tobias (2016-02-25). 
209 Tobias (2016-02-25). 
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digitalisera de myndighetsrelaterade räkenskaps- och ekonomihandlingar står i fo-

kus. Det är således inte de historiska handlingarna som är prioriterade och digitali-

seringsarbetets begränsade ekonomi och långa arbetsprocess medför att en digitali-

sering av arkivets historiska handlingar ligger långt fram i tiden och kommer att ta 

många år att genomföra. Sammankopplat med detta problem är universitetsarkivets 

brist på information och kommunikation mellan verksamhetens personal och uni-

versitetslärarna vilket medför att arkivarierna har svårt att välja ut, eller prioritera 

vilken eller vilka delar av arkivet som ska digitaliseras så att de kan användas av 

lärare i undervisningssyfte. Förhoppningen om e-arkivets potentiella användning 

av universitetslärarna i undervisningssyfte lyfts också fram som ett problem ef-

tersom databasen i dagsläget inte är anpassad till detta syfte. Även databasen Alvins 

potential som ett sätt att arbeta med tillgängliggörande mot lärarna framhålls som 

ett problem då verksamheten i dagsläget inte har den ekonomin eller de resurser 

som krävs för att arkivets digitala handlingar ska överföras till databasen.  

Delsammanfattning 

  

Denna del har som avsikt att knyta samman alla delar av hur de två intervjuperso-

nerna uppfattar Universitetsarkivets arbete med tillgängliggörande mot universi-

tetslärarna. Viktiga huvudpoänger och analys lyfts fram och anknyts till tidigare 

forskning samt verksamhetens styrdokument.  För att göra detta på ett överskådligt 

sätt presenteras först en sammanfattning av alla de arbetssätt som intervjuperso-

nerna uppfattar är verksamhetens arbete med tillgängliggörande. Sedan presenteras 

uppfattningarna om vad i detta arbete som är viktigt och vilka möjligheter det med-

fört. Avslutningsvis presenteras och analyseras en sammanfattning alla de problem-

områden som framkommit.  

Universitetsarkivets arbetssätt 

 

Sammanfattat går det att säga att intervjupersonernas uppfattning av universitetsar-

kivets arbete med tillgängliggörande mot universitetslärarna först och främst grun-

dar sig i verksamhetens arbete med att ordna och förteckna arkiv. Ett arbete de lyfter 

fram som den viktigaste delen för att överhuvudtaget kunna tillgängliggöra sin 

verksamhet. Utöver det så visar redogörelsen av arkivariernas uppfattningar att 

verksamhetens undervisningstillfällen vid universitets institutioner, mottagandet av 

besök och praktikanter, verksamhetens deltagande i olika projekt och samarbeten 

med både universitetets kulturarvsinstitutioner, institutioner och lärare är sätt uni-

versitetsarkivet arbetar med tillgängliggörande mot lärarna. Men även digitali-

seringen av handlingar och arbetet med e-arkivet framhålls som delar i detta arbete. 

Som denna samanställning visar så uppfattas arbetet med tillgängliggörande inne-

fatta en rad olika arbetsuppgifter. Relaterat till verksamhetens styrdokument och 
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den information som där delges om vilka arbetsuppgifter som ingår i verksamheten 

går det att hävda följande resonemang. Verksamhetens arbete med systemförvalt-

ning, IT-stöd, utvecklandet av universitetets diariesystem, att ge stöd och råd till 

universitetets institutionsarkiv, utarbetandet av styrdokument samt att tillgodose 

rättskipningen och förvaltningens behov, uppfattas inte ingå i verksamhetens arbete 

med tillgängliggörande mot lärarna.  

Viktiga poänger och möjligheter 

 

Utifrån den ovan förda sammanfattningen av arbetssätt som intervjupersonerna 

uppfattar ingår i universitetsarkivets arbete med tillgängliggörande mot lärarna föl-

jer nu en uppräkning och analys om vad det är i detta arbete som uppfattas som 

viktigt och vilka möjligheter de ser i detta arbete. Det som framhålls som viktigt i 

de arbetssätt som presenterades i kapitlet kommunikation och samarbete är påvisli-

gen att dessa arbetssätt är vägar som Universitetsarkivet kommer i kontakt och sam-

arbeta med universitetets lärare samtidigt som de kan synliggöra och marknadsföra 

verksamheten och dess arkivmaterial och se till att det används av lärare och stu-

denter i universitetsundervisningen. Dessa sätt att arbeta möjliggör således många 

sökingångar som hjälper till att både studenter och lärare kommer i kontakt och att 

använder arkivet, men även att dessa arbetssätt och samarbeten hjälper lärarna att 

inse fördelarna med att använda arkivet som en undervisningsresurs. I verksamhet-

ens digitala arbete är det som framhålls som viktigt att både synliggöra informat-

ionen om vad som finns i arkivet men även att de digitaliserande handlingarna ska 

användas av universitetslärarna. Detta arbete medför möjligheten för lärare att ta 

del av vilken information som finns i arkivet samtidigt som arkivmaterialet synlig-

görs och lärarna ges möjligheten att använda de digitala handlingarna i sin under-

visning.  

     Ovanstående sammanfattning över vad intervjupersonerna uppfattar som viktigt 

och vilka möjligheter de ser i verksamhets arbete med tillgängliggörande mot uni-

versitetslärarna visar att kontakt, kommunikation, marknadsförandet och synliggö-

randet av verksamheten och dess arkivmaterial, samarbeten, sökingångar och möj-

ligheten att väcka intresse samt vara nåbar är det viktigaste som intervjupersonerna 

uppfattar vara tillgängliggörande mot universitetslärarna.  

Problemområden  

 

Det största problemet som framfördes under intervjuerna är att Universitetsarkivet 

på grund av sin utspriddhet och bristfälliga lokaler uppfattas göra det svårt för ar-

kivarierna att svara på hur arkivet i dagsläget arbetar med tillgängliggörande mot 

universitetets lärare.  Detta problem lyftes även fram i samband med verksamhetens 
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digitala arbete där bristen på information och kommunikation mellan verksamhet-

ens personal och universitetslärarna resulterar i att arkivarierna har svårt att välja 

ut, eller prioritera vilken, eller vilka delar av arkivet som ska digitaliseras så att de 

kan användas av lärare i undervisningssyfte.  

      Det andra problemområdet kan sägas vara den meningsskiljaktighet i hur verk-

samheten ska arbeta med tillgängliggörande mot universitetets lärare där den ena 

intervjupersonen framhåller möjligheten att utveckla ett samarbete medan den 

andra påpekar att arkivet, i enlighet med sitt myndighetsuppdrag, ska jobba på lika 

sätt mot alla verksamhetens användare. Kopplat till detta problem är intervjuperso-

nernas uppfattning om universitetsarkivets primära roll som myndighetsarkiv, vil-

ket medför att verksamhetens fokus ligger på arbetet med det moderna arkivmateri-

alet, där intervjupersonerna uppfattar att arbetet med det äldre arkivmaterialet inte 

är en prioriterad del av verksamheten. Denna tolkning kan relateras till priorite-

ringen av verksamhetens e-arkiv och digitaliseringen av de mer moderna myndig-

hetsrelaterade räkenskaps- och ekonomihandlingarna. Relaterat till verksamhetens 

digitala arbete är också problemet kring universitetsarkivets snäva ekonomi och 

långa digitaliseringsarbete vilket medför att en digitalisering av arkivets historiska 

handlingar ligger långt fram i tiden och kommer ta flera år att genomföra. Även de 

möjligheter som presenterades kring Alvin och e-arkivet ses som långt fram i tiden 

på grund av att verksamheten har andra prioriteringar.   

     Det tredje problemområdet som framfördes under intervjuerna är svårigheten att 

hitta en fungerande kontaktväg och samarbetsform mellan verksamheten och uni-

versitetets lärare. Detta problem försvåras av att arkivet måste anpassa sig till alla 

olika lärare vilket resulterar i utmaningen att hitta olika sätt att informera och in-

tressera lärarna. Intervjupersonerna framhåller att om arkivet ska lyckas med ett 

försök att locka lärarna måste universitetslärarna möta arkivpersonalen halvvägs i 

detta arbete, ett krav som de i huvudsak uppfattar innehålla två svårigheter.  

     Det första är att ett sådant samarbete måste genomföras vid sidan av arkivarier-

nas och lärarnas övriga arbetsuppgifter och kommer att kräva mycket tid, energi 

samt en hög nivå av samarbete. Det andra problemet som framförs är att universi-

tetslärarna, på grund av stora kurser med många studenter, har svårt att hitta lekt-

ionstillfällen eller arbetsuppgifter som knyter an till universitetsarkivet. Intervju-

personerna framhäver även att om universitetsarkivet vinner lärarnas intresse, så 

kvarstår problemet att lärarna endast har möjlighet att ta med större grupper av stu-

denter några få gånger under en students hela utbildning, vilket resulterar i att an-

vändningen av arkivet i undervisningssyfte hämmas.   

     Universitetsarkivets arbete med tillgängliggörande mot lärarna innehåller, som 

ovanstående redogörelse visar, en mängd problem som begränsar och styr verksam-

heten i dess arbete. Arkivets utspriddhet och bristfälliga lokaler framhålls som häm-

mande i arkivariernas möjlighet att överblicka sin verksamhet och ge ett fullständigt 

svar på hur arkivet i dagsläget arbetar med tillgängliggörande mot universitetets 
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lärare. Detta problem försvårar även möjligheten att ta och etablera kontakt med 

lärarna samtidigt som både arkivarierna och lärarna uppfattas ha svårt att samarbeta 

på grund av att båda parter har ett fullt schema och därmed begränsad tid att ägna 

samarbeten. Denna problematisering visar att det finns många problem inom den 

egna verksamheten men att ansvaret att utveckla eller förbättra tillgängliggörandet 

mot lärarna inte enbart ligger i universitetsarkivets händer utan att ett samarbete 

mellan arkivarier och lärare behövs där bägge parter tar ett lika stort ansvar.  
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Slutdiskussion 

Denna del inleds med en återkoppling till undersökningens syfte, teori och metod för 

att därefter presentera undersökningens resultat och relatera dessa till tidigare forsk-

ning. Eftersom några av studiens resultat redan framkommit i de två större delsamman-

fattningarna förs en mer djupgående diskussion och analys av studiens empiri i dessa 

delar. Huvudsyftet med slutanalysen är således att lyfta upp undersökningens resultat 

men även föra en mer övergripande återkoppling och diskussion till tidigare forskning 

och således placera in studien i ett större sammanhang.  

     Syftet med denna undersökning var att undersöka hur personal vid Uppsala uni-

versitetsarkiv och Kulturarvsavdelningen vid Carolina Rediviva uppfattar deras 

verksamheters arbete med tillgängliggörande mot universitetslärare som vill an-

vända verksamheterna i undervisningssyfte. För att svara på detta syfte ställdes frå-

gan, hur uppfattar personalen att deras verksamheter arbetar med tillgängliggörande 

mot lärare inom Uppsala universitet? Som sedan specificerades med underfrågorna, 

vad lyfts fram som viktigt i detta arbete? Vilka möjligheter och problemområden 

finns? Vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan de två verksamheternas 

uppfattning av vad tillgängliggörande mot universitetslärarna innebär?  

      För att svara på ovan framförda syfte och frågeställning togs valet att grunda 

undersökningen på en fenomenografisk ansats, vilket gav studien både ett teoretiskt 

och metodiskt ramverk. En fenomenografisk studie grundar sig i resonemanget att 

människor uppfattar sin omgivning på olika sätt och det är studiens uppgift att stu-

dera dessa uppfattningar för att sedan framhäva dem och studera dess likheter och 

skillnader. Metoden för denna uppsats var således att utifrån kvalitativa intervjuer 

undersöka hur intervjupersonerna uppfattar verksamheternas tillgängliggörande 

mot Uppsalas universitetslärare och framhäva dessa uppfattningar för att sedan stu-

dera dess likheter och skillnader. Målet med undersökningen var således inte att 

hitta förklaringar och samband för att sedan besvara hur något egentligen är, ej hel-

ler att påvisa hur många som delar en viss uppfattning. Genom att fortlöpande knyta 

an till tidigare forskning i undersökningen och inkluderandet av en analys där bägge 

verksamheters mål och styrdokument undersöktes var syftet att lyfta in undersök-

ningen och dess resultat i ett större sammanhang. 

      De första resultat som framkommer i denna studie var i redogörelsen av tidigare 

forskning där det redogjordes för hur det arkivvetenskapliga forskningsfältet an-

vänder och resonerar kring begreppet tillgängliggörande. Denna forskningsgenom-

gång ledde till två resultat som här bör lyftas fram. Det första resultatet som denna 

studie visar är hur lite forskning det finns kring begreppet tillgängliggörande och 

hur arkiven arbetar med detta. Det andra är att många forskare tillägnar begreppet 

en central betydelse och lyfter fram det som en viktig del av arkivens arbete. Men 

trots detta ägnas nästintill ingen tid åt att beskriva eller reflektera över begreppets 
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egentliga innebörd. Istället fokuserar majoriteten av texterna på de positiva sidorna 

och vilka utvecklingsmöjligheter arkivens arbete med tillgängliggörande kan med-

föra. Begreppets mångtydighet och breda användningsområde kombinerat med av-

saknaden av definitioner och reflektioner resulterar i att tillgängliggörande kan ses 

som ett välanvänt men svårdefinierat begrepp. Analysen av verksamheternas styr-

dokument visade att Kulturarvsavdelningen använder sig av begreppet tillgänglig-

görande vid ett antal tillfällen och då i centrala sammanhang. Begreppet finns med 

i beskrivningen av avdelningens huvudsyfte och lyfts fram som en del av verksam-

hetens arbetstradition. Trots att begreppet används i sådana sammanhang ges inte 

nog med kontext eller förklaringar till vad som menas med begreppet. Universitets-

arkivets dokument nämnde inte tillgängliggörande. 

Arbetssätt 

 

Det första av tre resultat som framkom i de två större, mer djupgående och analy-

serande delsammanfattningarna av intervjupersonernas uppfattningar, var samman-

ställningarna av alla de arbetssätt som innefattar tillgängliggörande mot universi-

tetslärarna. För att återkoppla till dessa resultat och inte återupprepa de långa reso-

nemang och analyser som där fördes så går det översiktligt, först och främst att 

återkoppla till bredden av de arbetsuppgifter som uppfattades ingå i verksamheter-

nas arbete med tillgängliggörande mot lärarna. Resultatet från Kulturarvsavdel-

ningens delsammanfattning påvisade att verksamhetens arbete med tillgängliggö-

rande uppfattas vara mycket brett och beskrivs som verksamhetsomspännande och 

en del av alla verksamhetens åtaganden. Men intervjupersonerna lyfter även fram 

mer specifika arbetsuppgifter såsom bevarandet, förvärvandet, tillhandahållandet 

av och informerandet om verksamhetens material. Intervjupersonerna framhävde 

dock att avdelningens undervisningstillfällen är det främsta sätt verksamheten ar-

betar med tillgängliggörande mot lärarna. Intervjupersonerna från universitetsarki-

vet uppfattade däremot att verksamhetens arbete med tillgängliggörande grundar 

sig i arbetet med att ordna och förteckna arkiv. Intervjupersonerna lyfte även fram 

andra arbetssätt såsom verksamhetens undervisningstillfällen vid universitets in-

stitutioner, mottagandet av besök och praktikanter.  

      I jämförelsen med intervjupersonernas uppfattningar och analysen av verksam-

heternas styrdokument gick det sedan att se hur stor del av verksamheternas arbete 

som är kopplat till tillgängliggörande mot lärarna. I Kulturarvsavdelningens fall, 

gick det att se hur alla arbetsmoment, förutom visningarna, uppfattas vara en del av 

verksamhetens arbete med tillgängliggörande mot lärarna. Gällande universitetsar-

kivet så var antalet arbetssätt som uppfattades ingå i detta arbete mycket mindre där 

flera av verksamhetens mer administrativa och myndighetsrelaterade arbetsmoment 

inte uppfattades vara en del av tillgängliggörandet mot universitetslärarna. Många 

av de resonemang som fördes fram kring verksamheternas arbetssätt gick även att 
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koppla till tidigare forskning och paralleller gjordes fortlöpande genom hela under-

sökningen. En mer övergripande koppling till tidigare forskning som här går att 

påvisa med hjälp av ovanstående jämförelse är bredden och mångsidigheten av 

verksamheternas arbetssätt. Detta går att koppla samman till både Bente och Char-

lotte Jensens samt Karin Ikos resonemang om att tillgängliggörande är en del av en 

större process och arkivsammanhang där det mesta inom arkivets och arkivaries 

arbetsuppgifter innefattar någon form av tillgängliggörande.210 Andra paralleller 

som gick att se var exempelvis Helen Speres och Jensens argument om att tillgäng-

liggörande grundar sig i arkivens arbete med att ordna och förteckna, ett resone-

mang som framfördes av universitetsarkivets intervjupersoner.211  Gällande Kultur-

arvavdelningens arbete kunde kopplingar dras till exempelvis Gillian Spraggs reso-

nemang där hon påpekar att alla arkivbesök måste vara välplanerade där lärare och 

arkivpersonal använder sin samlade kompetens för att arbeta och undervisa tillsam-

mans för att uppnå det bästa resultatet.212 Vad som även kan sägas stämma in på 

bägge verksamheter var Jonas Liljequists argument där han framför att arkivens 

arbete med att tillgängliggöra arkivmaterial digitalt ökar verksamheternas sökin-

gångar och blir tillsammans med möjligheten att nå arkiven direkt i klassrummet 

en form av tillgängliggörande.213  Som ovanstående återkoppling visar och som även 

togs upp i sammanfattningen av tidigare forskning men som här bör lyftas fram är 

att mycket av tidigare forskning om tillgängliggörande är i formen av korta kom-

mentarer eller utlägg som gör det svårt att föra någon längre diskussion om denna 

studies resultat i ämnet.  

Viktiga poänger och möjligheter 

 

Det andra resultatet som framkom i delsammanfattningarna var sammanställning-

arna av vad intervjupersonerna uppfattade som viktigt och vilka möjligheter som 

ges i verksamheternas arbete med tillgängliggörande mot universitetslärarna. Även 

här ges endast en återkoppling till dessa resultat med avsikten att inte återupprepa 

de långa resonemang och analyser som redan förts i delsammanfattningarna. Ge-

nom att presentera resultatet av dessa två sammanställningar (som följer nedan) 

kommer även undersökningens sista fråga att besvaras för att därefter kopplas ihop 

med tidigare forskning. Således, vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan 

de två verksamheternas uppfattning av vad tillgängliggörande mot universitetslä-

rarna innebär? De likheter som går att urskilja är att bägge verksamheters intervju-

personer uppfattar att kontakt och kommunikation med lärarna samt att materialet 

synliggörs och kommer till användning i undervisningen är viktiga aspekter i detta 

arbete. Andra likheter är även att marknadsförandet av verksamheterna och dess 

                                                
210 Iko (2003), s. 21-23, Jensen, Jensen (2004), s. 1-5.   
211 Speres (2015), s. 16, Jensen, Jensen (2004), s. 1-5. 
212 Spraggs (2008), s. 1-3. 
213 Liljequist (2008), s. 1-2. 
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material samtidigt som vikten av samarbete och möjligheten att öppna upp nya sö-

kingångar och synliggöra verksamheten och dess material framstår som viktigt. 

Men även resonemangen om att väcka intresse och vara fysiskt och digitalt nåbara 

är likheter som framkommer ur intervjupersonernas uppfattningar. Den enda skill-

naden som tydligt går att urskilja är att intervjupersonerna från Kulturarvsavdel-

ningen oftare lyfter fram personalens roll och kunnande som en resurs och ett sätt 

som avdelningen arbetar med tillgängliggörande mot universitetets lärare. Detta re-

sonemang är inte lika betonat i intervjupersonerna från universitetsarkivets resone-

mang och kan därmed ses som en skillnad.  

      Utifrån ovan förda jämförelse måste dock två saker klargöras. Jämförelsen ska 

för det första inte tolkas som en rankad lista av vad som är viktigt och sedan mindre 

viktigt. Det andra, är att detta endast är en uppräkning och jämförelse av intervju-

personernas uppfattningar och representerar inte vad verksamheterna och dess per-

sonal utanför ramarna av denna studie tycker är viktigt. Med detta sagt och med 

föregående resultat om verksamheternas arbetssätt i åtanke är det intressant att lyfta 

följande resonemang. Trots att verksamheterna har skilda syften, mål och sätt att 

arbeta visar ovanstående resultat att de tänker och resonerar kring arbetet med till-

gängliggörande mot universitetslärarna på väldigt lika sätt. Vad detta beror på, eller 

om detta resultat endast var en slump orsakad av likasinnade intervjupersoner är 

utanför denna studies ramar att besvara, men det väcker en intressant tankegång. 

     Hur korresponderar så ovanstående resultat med de resonemang om tillgänglig-

görande som framförts i tidigare forskning? I Jensens text framhäver de att skapan-

det av digitala eller fysiska texter som fungerar som hjälpmedel för arkivbrukarna, 

samt att arkiven gör det möjligt för besökarna att använda arkivmaterialet.214 Detta 

resonemang liknar Karin Ikos argument där hon framhäver att arbetet med att ut-

veckla hjälpmedel för att nå fram till innehållet i arkiven och de rutiner och tekniker 

som gör arkiven åtkomliga för dess brukare är en form av tillgängliggörande.215 

Även Eva Sjögrens argument om att arkiven måste synliggöra sig och få den till-

tänkta målgruppen att bli intresserad, samt resonemanget att om lärare ska kunna 

använda arkiven som ett läromedel måste de först veta att arkiven finns och vad de 

kan erbjuda.216 Alla dessa resonemang kan stämma överens med den ovan förda 

jämförelsen där vikten av att materialet synliggörs och kommer till användning i 

undervisningen samt öppnandet av nya sökingångar och synliggöra verksamheten 

och dess material framstår som viktigt. Jensen framhäver även att arkiven är öppna 

för sina brukare som på egen hand kan tillgodogöra sig arkivens material är en form 

av tillgängliggörande vilket kan relateras till intervjupersonernas resonemang att 

vara fysiskt och digitalt nåbar.217 Karin Iko framhåller även att synliggörande är en 

                                                
214 Jensen, Jensen (2004), s. 1-5. 
215 Iko (2003), s. 21-22. 
216 Sjögren, Lundström (2001), s. 148-150. 
217 Iko (2003), s. 21-22. 
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central del i hur arkiv arbetar med tillgängliggörande och framhåller att detta inne-

bär arkivens sätt att marknadsföra sin verksamhet.218 Denna breda beskrivning av 

vad synliggöra innebär kan således sägas passa in på intervjupersonernas uppfatt-

ning att verksamheternas marknadsföring av sin verksamhet, material, personal.  

    Vad som även här måste lyftas är resonemanget att många av intervjupersonernas 

resonemang tycks stämma in på hur tidigare forskning resonerar kring tillgänglig-

görande men som ovan visats så är både Jensens och Ikos argument väldigt över-

gripande och det finns även punkter i deras argument som inte stämmer överens 

med denna studies resultat. Ett exempel på detta är Ikos resonemang att service i 

arkivets forskarsalar, fjärrlån och försäljning av kopior, samt argumentet att arki-

vets personal hjälper arkivanvändarna att komma till rätta, hitta rätt arkivbildare 

och den information som efterfrågas är ett sätt arkiven arbetar med tillgängliggö-

rande.219  

Problemområden  

 

Det tredje resultatet som framkom i delsammanfattningarna var sammanställning-

arna av vad intervjupersonerna uppfattar är de problemområden som kan relateras 

till verksamheternas arbete med tillgängliggörande mot Uppsalas universitetslärare. 

Dessa resonemang var väldigt omfattande och presenterades i sin helhet i de två 

stora delsammanfattningarna. En övergripande summering av de problemområden 

som lyftes fram visar att verksamheterna främst delar tre överhängande problem. 

Det första var problematiken bakom deras snäva ekonomi och bristfälliga lokaler 

vilket lyftes fram som hämmande i arbetet med tillgängliggörande mot lärarna. Det 

andra var att verksamheternas arbete med tillgängliggörandet mot lärarna måste 

sättas i relation till alla andra uppdrag och användargrupper som verksamheterna 

arbetar med. Det tredje problemområdet som framkom hos bägge verksamheter 

gällde kommunikation och samarbete, där de intervjuade uppfattar att det ansvar 

och engagemang som krävs för att etablera fler och bättre samarbeten och kommu-

nikation med lärarna inte enbart ligger hos personalen utan måste involvera ett lika 

stort ansvar från bägge parter. I samband med detta, tredje problemområde, bör 

också ett resonemang från tidigare forskning lyftas fram. Detta är Beta Losmans 

resonemang där hon argumenterar att om ett arkiven ska samarbeta med lärarna så 

måste arkiven anpassa sig efter skolans verklighet och samtidigt möta lärarna på 

deras villkor.220 Detta är inte den uppfattning som delas av intervjupersonerna som 

framhäver ett delat ansvar. Avslutningsvis går det således att säga att intervjuper-

sonernas uppfattningar visar att det finns påtagliga problem inom bägge verksam-

heter som påverkar deras arbete. Ovan förda resonemang visar även att Kulturarvs-

avdelningen och Uppsala universitets arkiv hämmas av problem utanför den egna 

                                                
218 Jensen, Jensen (2004), s. 1-5. 
219 Iko (2003), s. 21-22. 
220 Losman (1997), s. 57-63. 



 72 

verksamheten där exempelvis lärarnas bristande intresse eller svårighet till samar-

bete och kommunikation utgör problem för verksamheternas arbete med tillgäng-

liggörande mot universitetets lärare. 

Avslutande reflektion 

 

Utifrån en nästintill outforskad del inom den skandinaviska arkivvetenskapen, med 

få kopplingar till angränsande forskningsfält tog sig denna studie sig an att under-

söka hur personal från Uppsala universitets arkiv och Kulturarvsavdelningen vid 

Carolina Rediviva uppfattar verksamheternas arbete med tillgängliggörande mot 

universitetslärare som vill använda verksamheterna i undervisningssyfte. Som re-

sultaten i den ovan förda slutdiskussionen visar så lyfte intervjupersonerna fram 

många intressanta reflektioner och argument om deras verksamheters arbetssätt, 

viktiga poänger och möjligheter, samtidigt som många problemområden kom upp 

till ytan. Genom att knyta an intervjupersonernas uppfattningar till analysen av styr-

dokumenten framkom en tydligare bild av deras resonemang samtidigt som kopp-

lingen till tidigare forskning visade att många av intervjupersonernas resonemang 

även har lyfts fram inom arkivvetenskapen. Studien visar även att den tidigare 

forskning som gjorts på detta område är mycket varierande i sin abstraktionsnivå, 

med vissa väldigt utsvävande tolkningar av tillgängliggörande medan andra fram-

hållit ett mycket snävare fokus. Resultaten av denna studie kan således sägas bidra 

med en mer detaljerad och djupgående bild av vad arbetet med tillgängliggörande 

innebär och vad själva begreppet egentligen innefattar och knyter således an till den 

arkivvetenskapliga forskningen kring detta svårdefinierade begrepp.  
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Sammanfattning 

I inledningen till denna undersökning framfördes att universitet är förvaltare av ett 

unikt kulturarv, men framhävs vara en viktig men underutnyttjad resurs i Uppsala 

universitets undervisning. Motiverad av detta påstående och bristen på relevant 

forskning i området var syftet med denna uppsats att undersöka hur personal vid 

Uppsala universitetsarkiv och Kulturarvsavdelningen vid Carolina Rediviva upp-

fattar verksamheternas arbete med tillgängliggörande mot universitetslärare inom 

Uppsala universitet. Genom att använda en fenomenografisk ansats vars mål är att 

belysa och analysera hur olika fenomen i omvärlden uppfattas av olika människor 

gjordes valet att basera denna undersökning på fem kvalitativa intervjuer samt verk-

samheternas mål- och styrdokument.  

     Med detta som grund gjordes först en forskningsöversikt över hur arkivveten-

skaplig forskning resonerar kring begreppet tillgängliggörande. Resultatet av ge-

nomgången påvisar att tillgängliggörande är ett välanvänt men svårdefinierat be-

grepp. Själva undersökningen inleds med en presentation av verksamheternas mål 

och styrdokument. Här delges och analyseras information om verksamheternas ar-

bete och syfte för att till sist även lyfta fram om dokumenten ger någon förklaring 

eller definition av tillgängliggörande. Det som framkom är att verksamheterna har 

skilda syften och arbetsuppgifter men att det finns övergripande likheter samt att 

Kulturarvsavdelningen nämner tillgängliggörande i beskrivningar av centrala delar 

av sin verksamhet, medan universitetsarkivets dokument inte nämner begreppet. I 

undersökningens huvuddel presenteras och analyseras intervjupersonernas uppfatt-

ning av deras verksamheters arbete med tillgängliggörande mot lärarna. Kapitlet är 

indelat i två huvuddelar, en för respektive verksamhet. Bägge huvuddelar avslutas 

med en längre delsammanfattning där verksamheternas alla arbetssätt, problemom-

råden och uppfattningar om vad det är i detta arbete som är viktigt och vilka möj-

ligheter det medfört, sammanförs och analyseras. 

     I slutdiskussionen lyfts undersökningens resultat och en mer övergripande åter-

koppling och diskussion förs i relation till tidigare forskning. Här framkommer främst 

tre viktiga slutresultat. Det första är att alla, förutom ett, av Kulturarvsavdelningens 

arbetssätt kunde kopplas till deras arbete med tillgängliggörande mot lärarna. Gällande 

universitetsarkivet visade det sig att många av verksamhetens arbetssätt inte uppfattas 

ingå i tillgängliggörandet mot lärarna. Det andra slutresultatet visade att trots verksam-

heternas skilda syften och arbetssätt resonerar intervjupersonerna om arbetet med till-

gängliggörande mot universitetslärarna på väldigt lika sätt. Det tredje slutresultatet 

visade att verksamheterna delar flera övergripande problemområden där bland an-

nat svårigheten att etablera samarbeten och kommunikation leder till att intervju-

personerna framhåller att arbetet med tillgängliggörande är lika mycket verksam-

heternas som lärarnas ansvar.  
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Bilaga 1 

 
Information och medgivande 

 

Min uppsats avser att undersöka hur personal vid Uppsala universitetsarkiv och 

Kulturarvsavdelningen vid Carolina Rediviva uppfattar verksamheternas arbete 

med tillgängliggörande mot universitetslärare som vill använda verksamheterna i 

undervisningssyfte 

 Ingen ekonomisk ersättning utgår i samband med denna studie. Medverkan är 

frivillig och informanten kan dra sig ur undersökningen om så önskas. I denna stu-

die kommer informanternas namn att anonymiseras. Den insamlade empirin är end-

ast avsedd för denna studie och inte för andra ändamål. Ingen obehörig kommer att 

få ta del av den insamlande empirin men resultatet av studien kommer att publiceras 

som en masteruppsats. Informanten har även rätten att granska transkriberingen av sin 

intervju. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien och förstått dess innebörd samt ger 

mitt medgivande till att delta. 

 

Namnteckning 

 

……………………………… 

 

Namnförtydligande  

 

………………………………  

 

Datum och ort 

 

………………………………  

 
 

 

 


