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The purpose of this thesis is to reveal the age-related norms which control the process of making public archives 
accessible. It focuses on physical access and visitors at the physical archival institutions. More specifically, it 
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institutions have been examined, which are both departments of public authorities.  
The main result of the thesis is that there exist normative systems within the archival institutions which favour 
elderly people and people within the academic world. Age also matters less for people within the academic 
world. Accordingly, people outside of these groups can be regarded as non-target groups. Factors which can 
contribute to exclusion are also non-western origin and to be occupied at daytime. The explanations to why some 
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Inledning  

I ett demokratiskt samhälle är idealet att alla invånare inkluderas i samhällsin-

stitutionerna och deras verksamhet, och även att alla har tillgång till information. 

Statliga arkivinstitutioner kan här ses som viktiga aktörer. I sin roll som statliga 

myndigheter bör de vara inkluderande för att uppfylla detta ideal. De statliga arki-

ven har därmed ett samband med den demokratiska utvecklingen, och tillgänglig-

görande har med tiden blivit en allt viktigare uppgift inom den statliga arkivverk-

samheten.1 Tillgängliggörande kan också sättas i samband med den informations-

teknologiska utvecklingen. Utökad e-förvaltning och offentlighetslagstiftning har 

bidragit till ett större fokus på användare och tillgång till arkivinformation.2 Arki-

vens verksamhet har också blivit mer utåtriktad, då vissa arkivinstitutioner börjat 

ägna sig åt arkivpedagogisk verksamhet. Den utåtriktade verksamheten diskuteras 

också mellan olika ABM-institutioner.3  

Ett ideal behöver dock inte överensstämma med praktiken. Inom alla organi-

sationer finns undermedvetna normer och värderingar som på olika sätt påverkar 

verksamheten. I ljuset av den digitala utvecklingen och det ökande intresset för 

utåtriktad verksamhet såsom arkivpedagogik kan man fråga sig om tillgängliggö-

randeverksamheten kommit att rikta sig allt mer till en yngre målgrupp. Därför 

menar jag att det är av intresse att undersöka hur det fysiska tillgängliggörandet, 

alltså tillgängliggörande som inte sker digitalt, fungerar i praktiken, och om denna 

verksamhet utesluter vissa åldersgrupper genom att fokusera på andra. Min studie 

kommer därför att fokusera på just fysiskt tillgängliggörande och de åldersrelate-

rade normer som förekommer inom tillgängliggörandeverksamheten. 

Att tillgängliggöra arkivmaterial är ett sätt för arkiven att visa upp sig själva 

utåt, och tillgängliggörandet är också riktat mot en målgrupp. Tillgängliggörandet 

är därför en viktig del av att skapa och återskapa arkivens normer och värderingar, 

och den bild som allmänheten har av arkiven. Arkivens roll som minnesbärare, 

och synen på arkiv och arkivarier som neutrala och objektiva vårdare av minnen 

kan även kopplas till makt, då denna syn sällan ifrågasatts.4 Arkivens samband 

med demokratiska processer, men även med traditioner och makt, menar jag gör 

                                                 
1 Det globala minnet, s. 9. 
2 Sundqvist, A. (2009), Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, s. 2-3. 
3 Smedberg, S. (2012),”Sverige”, s. 245. 
4 Schwartz, J. & Cook, T. (2002),”Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory”, s. 18.  
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det relevant att undersöka normer och värderingar som förekommer inom deras 

verksamhet. Därför menar jag att tillgängliggörandet och den bild av arkiven som 

skapas och återskapas genom denna verksamhet är viktiga att undersöka.  

Syfte och frågeställningar 

Jag kommer i detta arbete att undersöka åldersrelaterade normer kopplade till ar-

kivanvändare som besöker statliga arkivinstitutioner. Detta menar jag är av in-

tresse i en tid då den digitala utvecklingen ständigt går framåt. Denna utveckling 

har ett stort inflytande över tillgängliggörandearbetet som helhet och kan tänkas 

påverka även de fysiska arkivbesöken, såsom vilka som besöker arkiven och i 

vilken utsträckning. Även det allt större intresset för utåtriktad verksamhet som 

arkivpedagogik kan här spela en roll. I ljuset av både den digitala utvecklingen 

och intresset för arkivpedagogik menar jag att det kan finnas ett särskilt intresse i 

att undersöka normer relaterade till olika åldersgrupper. Både digitalisering och 

arkivpedagogik kan ses som metoder för att nå ut till en bredare målgrupp, men 

frågan är om det fungerar i praktiken, eller om man trots allt utesluter vissa grup-

per. Syftet med min uppsats är därför att synliggöra de normer och värderingar 

kopplade till olika åldersgrupper som ligger till grund för arkivens tillgängliggö-

randeverksamhet, med fokus på tillgängliggörande vid fysiska arkivbesök, och att 

undersöka maktförhållanden kopplade till denna verksamhet. 

Mina frågeställningar är: 

Vilka grupper vänder sig arkiven inte till och vilka besöker inte arkiven? Var-

för vänder man sig inte till dessa grupper? 

Hur ser arkivinstitutionerna på besökare och deras behov? Hur kan behoven 

kopplas till olika grupper? 

Vilket handlingsutrymme har arkivinstitutionerna och arkivpersonalen vad 

gäller tillgängliggörande? 

Mina två första frågeställningar kan här ses som mina huvudsakliga frågor, då 

dessa specifikt berör arkivbesökare och den syn på dessa som existerar inom de 

undersökta arkivinstitutionerna. Den tredje frågeställningen syftar snarast till att 

klargöra hur ansvarsfördelningen ser ut vad gäller tillgängliggörande, och vilka 

parter som kan sägas ha del i de normer som skapas och återskapas. Detta menar 

jag är betydelsefullt eftersom det kan ge en kontext åt mina övriga frågeställning-

ar.  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera den tidigare forskning som berör det om-

råde jag studerar. Jag har för överskådlighetens skull valt att dela in denna forsk-
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ning utifrån några specifika kategorier, som på olika sätt kan kopplas till mitt 

ämne. Jag kommer först att ta upp forskning rörande fysiskt tillgängliggörande, 

med speciellt fokus på arkiv, eftersom jag undersöker just denna verksamhet. Där-

efter följer ett avsnitt om forskning som på olika sätt behandlar arkiv och kopp-

lingar till olika samhällsgrupper, vilket kan kopplas till min studie i och med att 

jag undersöker normer kopplade till vissa grupper. Slutligen kommer jag att redo-

göra för forskning om kulturarv och identitet. Detta har relevans i och med att jag 

undersöker hur olika grupper inkluderas eller exkluderas i tillgängliggörandeverk-

samheten. Identitet kan kopplas till inkludering och exkludering i och med att det 

innebär ett särskiljande, och hur detta särskiljande ser ut kan därmed också säga 

något om rådande normer och synsätt på olika samhällsgrupper. 

Tillgängliggörande 

Inom den nationella forskningen inom informationsteknologi och media har An-

neli Sundqvist i avhandlingen Search Processes, User Behaviour and Archival 

Representational Systems undersökt informationsbeteende hos användare av ar-

kivinformation, något hon menar är ett ämne som det inte forskats mycket om. 

Sundqvist har studerat två svenska myndigheter, som inte specifikt är arkivin-

stitutioner, och undersökningen rör hur handlingar används och hur återsökningen 

av handlingar medieras.5 Sundqvist konstaterar att informella sökvägar, speciellt 

mänskliga mellanhänder, föredrogs av alla användargrupper utom av arkivarierna 

och registratorerna själva. Hon menar att detta kan ha att göra med att både den 

fysiska tillgången till och kunskaperna om formella sökvägar är begränsade, och 

att mänskliga mellanhänder därmed är nödvändiga. Enligt Sundqvist var speciellt 

externa användares förfrågningar ofta relativt vaga och generella, och det krävdes 

då en viss förhandling mellan användaren och arkivarien eller registratorn för att 

omformulera förfrågningen. Även bland interna användare inom myndigheterna 

sågs det som den bästa sökvägen att fråga arkivarier och registratorer, i och med 

den kunskap om både sökredskapen och själva organisationen som dessa hade.6 

Dessa resultat är relevanta för min undersökning då de har att göra med arkivan-

vändares behov, vilket även jag undersöker. 

Arkivbesökares behov har även undersökts av forskare inom arkivvetenskap-

en. Karin Åström Iko menar här att många arkivbesökare har behov av hjälp från 

arkivarier för att hitta det de söker. Till skillnad mot museibesök och biblioteksbe-

sök kräver arkivbesök enligt Åström Iko mer förkunskaper. Arkiv har av tradition 

haft ett nära samband med den akademiska forskningen, och användarna har där-

med förväntats ha vissa förkunskaper. Då arkiven kommit att kopplas allt mer till 

kulturarv och demokrati har användargrupperna därmed också blivit bredare, vil-

                                                 
5 Sundqvist (2009), s. 4-5. 
6 Sundqvist (2009), s. 208-210, 216-217. 
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ket ställer nya krav på arkivarierna. Många besökare har specifika frågor, men 

saknar kunskap om arkivinstitutioner, arkivbildare och arkivförteckningar, vilket 

gör dem beroende av arkivariernas kunskaper.7 Lennart Ploom & Olle Månsson 

har också konstaterat att det finns svårigheter för arkiven vad gäller att nå använ-

dare, och menar att personer som vänder sig till arkiven generellt har svårt att för-

stå tre saker: dels vad ordet arkiv egentligen betyder, dels vad arkiven egentligen 

innehåller och slutligen hur man ska kunna hitta något i dem.8 Generellt sett tycks 

alltså forskningen visa på att arkivanvändare är i behov av hjälp från arkivpersonal 

för att kunna hitta det de söker. 

Även inom biblioteks- och informationsvetenskap finns forskning om an-

vändarbeteende som visar att personlig interaktion mellan bibliotekarier och an-

vändare är viktig vid tillgängliggörande.9 Inom denna disciplin har också Lotta 

Haglund & Per Olsson undersökt informationsbeteende bland forskare vid svenska 

universitet, och har konstaterat att denna grupp föredrar att söka information vid 

universitetsbiblioteken på egen hand, vilket bland annat kan förklaras med att för-

ståelse för bibliotekariernas kompetens saknas och att den digitala utvecklingen 

gjort det lättare att söka information utan bibliotekariernas hjälp.10 

På internationell nivå finns en artikel av arkivvetaren Diane Beattie som rör 

både tillgängliggörande och olika samhällsgrupper, ”Retrieving the Irretrievable: 

Providing Access to ’Hidden Groups’ in Archives”. Beattie har undersökt möjlig-

heterna att komma åt arkivmaterial rörande så kallade hidden groups, dit hon räk-

nar exempelvis kvinnor, etniska och kulturella minoriteter och arbetare. Hon me-

nar att information om sådana grupper lättast kan hittas med hjälp av kategorier 

som ämne, yrke eller typ av material, medan exempelvis proveniens har mindre 

betydelse.11 Beattie problematiserar dock inte gruppindelningen. Det kan också 

tilläggas att artikeln skrevs 1997, då den digitala utvecklingen inte alls kommit 

lika långt som idag. Beattie resonerar kring den digitala utvecklingen, som hon 

menar kan innebära att användare i ökad utsträckning söker material själva och att 

arkivariernas betydelse vid informationssökning minskar.12 Som Sundqvist har 

visat tycks dock arkivarierna fortfarande ha en viktig roll när det gäller informat-

ionssökning. 

Tillgängliggörande och arkivpedagogik har undersökts i några uppsatser inom 

arkivvetenskap. I masteruppsatsen Arkiv för vem? En undersökning om arkivpe-

dagogik och tillgängliggörande har Karin Lundbäck undersökt arkivens roll i 

samhället med fokus på arkivpedagogik. Lundbäcks frågeställningar rör huruvida 

                                                 
7 Åström Iko, K. (2003), ”I allmänhetens tjänst?”, s. 19-20. 
8 Ploom, L. & Månsson, O. (2003), ”Arkiv angår alla”, s. 90. 
9 Mills, J. & Lodge, D. (2006),”Affect, emotional intelligence and librarian-user interaction”, passim. 
10 Haglund, L. & Olsson, P. (2008),”The Impact on University Libraries of Changes in Information Behavior 

Among Academic Researchers”, s. 56. 
11 Beattie, D. (1997),”Retrieving the Irretrievable”, s. 91-92. 
12 Beattie (1997), s. 92. 
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man inom arkivpedagogiken satsar på nutida eller historiska aspekter, hur man på 

arkivinstitutionerna resonerar kring arkivpedagogik samt vilka användargrupper 

man vill nå ut till.13 Hon har inkluderat både landsarkiv, kommunarkiv, stadsarkiv, 

folkrörelsearkiv och näringslivsarkiv i sin studie, vilka innehåller både offentliga 

och enskilda arkiv.14 Undersökningen inkluderar olika typer av utåtriktad verk-

samhet som kan räknas in i begreppen arkivpedagogik och tillgängliggörande, och 

till skillnad från min studie har Lundbäck även undersökt arkivutställningar. I och 

med att Lundbäcks uppsats fokuserar mycket på arkivpedagogik är också kopp-

lingen mellan arkiv och skola ett återkommande tema. Denna koppling har även 

undersökts av Helena Ulfner i uppsatsen Arkivpedagogik – nödvändig verksamhet 

eller kostsam samdlådeaktivitet?15 Lundbäck menar dock att arkivpedagogik inte 

alltid riktar sig till just barn, även om detta ofta är fallet. Hon konstaterar också att 

släktforskare är en vanlig besökargrupp vid de arkivinstitutioner som hon under-

sökt. En iakttagelse som Lundbäck gjort är att de undersökta arkivinstitutionerna 

med begreppet tillgängliggörande ofta menar tillgängliggörande via Internet.16 

Detta menar jag är en intressant iakttagelse för min undersökning, som kommer att 

fokusera på en annan aspekt av tillgängliggörande, som tycks vara betydligt 

mindre undersökt. Vad gäller den historiesyn som arkiven förmedlar så menar 

Lundbäck att den är problematiserande, vilket syns bland annat i att olika grupper 

lyfts fram.17 Även Petra Mansfield har i sin uppsats undersökt tillgängliggörande 

och arkivpedagogik, och då med fokus på Arkivens dag. Mansfield konstaterar att 

arkivinstitutionernas syfte med Arkivens dag inte är att denna verksamhet ska vara 

bildande i sig, utan att den snarast är tänkt att väcka intresse för arkiven.18  

Arkiv och olika samhällsgrupper 

Det finns flera studier inom arkivvetenskapen som på olika sätt rör arkiv i förhål-

lande till olika grupper i samhället, men mig veterligen ingen som specifikt rör 

åldersgrupper. I och med att dessa studier främst fokuserar på exkluderade sam-

hällsgrupper kan de trots allt vara jämförbara med min studie, då även jag under-

söker exkludering.  

En studie som behandlar genus och arkivanvändande på Island är Susan 

Tuckers och Svanhildur Bogadóttirs ”Gender, Memory, and History: In One Cul-

ture and Across Others”. Författarna konstaterar här att kvinnor på senare år har 

kommit att använda offentliga arkiv i samma utsträckning som män, och att det 

                                                 
13 Lundbäck, K. (2012), Arkiv för vem? s. 6. 
14 Lundbäck (2012), s. 14-15. 
15 Se Ulfner, H. (2001), Arkivpedagogik. 
16 Lundbäck (2012), s. 50-52. 
17 Lundbäck (2012), s. 48. 
18 Mansfield, P. (2014), Arkivens dag, s. 56. 
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bara är något vanligare att kvinnor ansvarar för familjerelaterade handlingar i 

hemmet än att män gör detta.19 

Kaisa Maliniemi konstaterar i ”Public records and minorities: Problems and 

possibilities for Sámi and Kven” att det finns behov av större kunskaper om mino-

riteter inom norska arkiv. Detta har bland annat visat sig i att det funnits större 

svårigheter med att få tillgång till material rörande samer och kväner i de kom-

munarkiv hon undersökt än material rörande den norska majoritetsbefolkningen. 

Hon menar att sådana kunskaper är viktiga eftersom arkivinstitutioner också ska 

representera minoritetsgrupper.20 Hon menar också att det faktum att det samiska 

och kvänska materialet saknas i arkivförteckningar, trots att det funnits i arkivet 

under lång tid, visar på att arkivering inte är en objektiv process, utan att förfaran-

det styrts av specifika intressen. Bristande språkkunskaper tycks också ha påverkat 

ordnandet av materialet.21   

Särskilda arkiv för grupper som traditionellt varit utelämnade eller osynliga 

inom statliga arkiv har diskuterats av flera författare. I ”Raising the Archival 

Consciousness: How Women´s Archives Challenge Traditional Approaches to 

Collecting and Use, Or, What´s in a Name?” har Kären M. Mason & Tanya Za-

nish-Belcher undersökt hur speciella kvinnoarkiv med proaktivt insamlingsarbete 

utmanar traditionella uppfattningar om insamlingsarbete.22 De menar att denna typ 

av arkiv utgör både fysiska och symboliska utrymmen där kvinnors erfarenheter 

har ett värde och bevaras, och att även det faktum att namnen innehåller ordet 

kvinnor har en viktig symbolisk innebörd. Dessa arkiv skapar även möjlighet att 

dokumentera grupper som traditionellt utelämnats inom arkiven.23 Cheryl McEwan 

diskuterar i ”Building a Postcolonial Archive? Gender, Collective Memory and 

Citizenship in Post-Apartheid South Africa” behovet av postkoloniala minnesar-

kiv och insamlingsprojekt, vilka kan ge svarta kvinnor utrymme i nationsbygg-

nadsprocessen och möjlighet att berätta om sina minnen och erfarenheter, som 

därmed kan bli en del av det kollektiva minnet.24 Till skillnad från min studie fo-

kuserar Mason & Zanish-Belcher och McEwan på insamling av arkivmaterial, inte 

på tillgängliggörande. 

Kulturarv och identitet 

Eftersom min undersökning handlar om normer, vilket även medför inkludering 

och exkludering, menar jag att det är relevant att nämna forskning som berör kul-

                                                 
19 Tucker, S. & Bogadóttir, S. (2008),”Gender, Memory, and History” s. 307. 
20 Maliniemi, K. (2009), “Public Records and Minorities”, s. 18-19, 25. 
21 Maliniemi (2009), s. 20. 
22 Mason, K. & Zanish-Belcher, T. (2007),”Raising the Archival Consciousness”, s. 344. 
23 Mason & Zanish-Belcher (2007), s. 357. 
24 McEwan, C. (2003),”Building a Postcolonial Archive?” s. 755-756. 
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turarv och identitet. Identitet medför en gränsdragning mellan grupper, och kan 

därmed kopplas till normer och synen på olika samhällsgrupper.  

Identitetsbegreppet inom kulturarvspolitiken har diskuterats i artikeln ”Vad 

vill staten med kulturarvet?” av samhällsvetaren Svante Beckman. Här menar 

Beckman att det finns en motsättning, där staten dels vill fjärma sig från en tradit-

ionell bild av kulturarvet som gruppskiljande, men samtidigt talar om kulturarvet 

som identitetsfrämjande och samhällsbildande. Enligt Beckman kan denna motsä-

gelse ses som en kluven bild av kulturarvet, där människors förhållande till detta 

ses på två olika sätt. Vissa människor ses då som ”traditionella” och äger genom 

kulturarvet en kollektiv identitet, medan andra ses som ”moderna” och har genom 

sin kännedom om kulturarvet emanciperats och därigenom frigjort sig från kultur-

arvets identitetsbildande funktion. Kollektiva identiteter blir enligt detta resone-

mang förbehållet vissa grupper som då kan ses som ”omoderna”, vilka enligt 

Beckman skulle kunna vara exempelvis invandrare, kvinnor eller glesbygdsbor, 

medan kollektiva identiteter för ”moderna” människor blir oviktigt.25  

På en nationell nivå har kulturarv och identiteter diskuterats av flera forskare 

inom museologin. Stefan Bohman & Karin Lindvall menar att en av muséernas 

uppgifter är att befrämja nationell, regional eller lokal identitet, vilket också med-

för att muséerna blir medskapande i denna process. Att befrämja identitet kan 

dock leda till att man fokuserar på det traditionella och stereotypa. Något som för-

fattarna anser viktigt är då att identiteter även problematiseras, och att aspekter 

som stereotypisering och objektifiering uppmärksammas. De menar även att det 

kan vara betydelsefullt att fokusera mer på kulturmöten snarare än på de avgrän-

sade särarter som identiteter kan utgöra.26 Mikael Eivergård & Catarina Lundström 

har undersökt insamlingsarbetet vid muséer, vad som styr detta och vem som defi-

nierar kulturarvet. De menar att kulturarvet för hundra år sedan kontrollerades av 

en bildad borgerlighet och användes i uppfostrande och ideologiskt syfte, men att 

det idag trots allt är medelklassens normer som styr. Det kan inom museivärlden 

ännu sägas finnas en outtalad önskan om att inkludera grupper med ”brist” på kul-

turarv i vad man ser som den ”goda” samhällsgemenskapen. Även om demokrati 

och delaktighet numera betonas så har muséerna fortfarande kvar sin roll som ut-

tolkare av kulturarvet.27 Även Eva Silvén har diskuterat kulturarv och insamlings-

arbete vid muséer, och menar att det sedan 1970-talet skedde en förskjutning från 

ett historiskt perspektiv till att dokumentera samtiden, och att perspektivet på se-

nare tid skiftat ytterligare mot ett fokus på mångfald och demokrati. Muséerna har 

dessutom fått större konkurrens av andra aktörer inom det kulturarvspolitiska fäl-

tet, och behovet av samlingar i traditionell bemärkelse har minskat till förmån för 

bland annat olika typer av konceptbaserade institutioner. Enligt Silvén finns det 

                                                 
25 Beckman, S. (1998), ”Vad vill staten med kulturarvet?”, s. 23. 
26 Bohman, S. & Lindvall, K. (2003), ”Museerna i samhället och samhället i museerna”, s. 95-97. 
27 Eivergård, M. & Lundström, C. (2007), ”Samlarna och samlingarna”, s. 134-135. 
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dock bland olika minoritetsgrupper en vilja att skapa egna muséer och arkiv, vilket 

hon förklarar med att sådana institutioner trots allt fortfarande åtnjuter ett samhäl-

leligt erkännande.28   

Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkter som jag 

kommer att utgå från i min studie. Den teoretiska inspirationen för min undersök-

ning kommer framför allt från genusvetenskap, sociologi och till viss del även från 

samhällsvetenskapliga discipliner. Eftersom jag undersöker normer och värdering-

ar har jag valt att utgå från ett normkritiskt perspektiv i kombination med ett inter-

sektionellt perspektiv. Dessa perspektiv kommer jag att använda för att belysa 

rådande normer och vilka som exkluderas till följd av dessa, samt hur olika kate-

goriseringar kan samverka för att skapa exkludering.  

Normkritiska perspektiv 

Då syftet med min studie är att synliggöra normer och värderingar inom arkivvär-

den betraktar jag den därmed som normkritisk. Organisationsvetaren Viktorija 

Kalonaityté pekar i sin bok Normkritisk pedagogik – för den högre utbildningen 

på värdet med benämningen normkritisk, som hon menar ”påminner oss om att 

rikta den analytiska blicken mot förgivet tagna normer, och ifrågasätta självklar-

heten hos rådande maktförhållanden”.29 Detta perspektiv menar jag kan vara an-

vändbart även för min egen studie, eftersom det inom arkiven, liksom inom andra 

samhällsinstitutioner, finns sådant som tas för givet och som det kan vara av bety-

delse att synliggöra. Jag kommer här att förklara innebörden av begreppet norm 

samt vad ett normkritiskt perspektiv innebär, och hur jag kommer att använda mig 

av detta perspektiv. 

Enligt Kalonaityté kan en norm i bred sociologisk bemärkelse ses som en vär-

dering, en föreställning eller ett ideal som skiljer mellan vad som är bra och vad 

som är dåligt. En norm är alltså inte en benämning för det som är genomsnittligt 

eller vanligt, utan rättare sagt för det som är önskvärt. Således definierar normerna 

det som vi bör göra eller vara, och deras karaktär är alltså anbefallande snarare än 

beskrivande.30 Pedagogikvetaren Lotta Eek-Karlsson beskriver också förhållandet 

mellan normer och värden, och menar att  

                                                 
28 Silvén, E. (2005), ”Dokumentation och insamling som kulturpolitisk strategi” s. 242-248. 
29 Kalonaityté, V. (2014), Normkritisk pedagogik, s. 14. 
30 Kalonaityté (2014), s. 10. 
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värden tillskriver en del eller delar av världen positiva eller negativa förtecken, medan normer 
operationaliserar värden. Med andra ord, en social norm är något som talar om hur vi bör 
handla i en given situation, en så kallad handlingsanvisning.31  

 

Normer är, menar Kalonaityté, en grundläggande del i ett socialt system, och i ett 

fungerande samhälle utgör de en nödvändig social struktur.32 Genom att normer får 

större legitimitet ju fler människor som tillägnar sig dem fungerar de därmed som 

ett sammanhållande kitt inom gruppen. Att de som ingår i gruppen vet vad som 

gäller kan därmed skapa en känsla av trygghet och samhörighet.33 Hur tillåtande 

och jämlikhetsfrämjande normerna är kan dock variera.34 Eftersom normerna fun-

gerar sammanhållande kan det vara svårt att ifrågasätta dem, vilket i så fall kan 

leda till att gemenskapen försvinner. Anpassning till normerna leder i regel till 

belöning i form av bekräftelse och tillhörighet, det vill säga till positiva sanktion-

er. Normbrott kan däremot leda till negativa sanktioner, som kan vara både for-

mella och informella. Formella sanktioner kan då kopplas till brott mot rättsliga 

regler, medan informella sanktioner skapas av individerna själva och ofta har 

känslomässiga innebörder för den som brutit mot normerna, som exempelvis 

känslor av skam och skuld eller exkludering från gruppen.35  

Att normer fungerar sammanhållande inom en grupp innebär följaktligen att 

de också fungerar särskiljande mellan olika grupper. Enligt Eek-Karlsson kan det 

inom olika sociala sammanhang utvecklas olika normsystem, vilket gör att vi kan 

skilja olika sociala system från varandra. I och med att det ofta bildas hierarkier 

mellan grupper kan normerna även kopplas till maktrelationer.36 

Normer kan också kopplas till sociologen Zygmunt Baumans resonemang 

kring ”de andra”. Bauman menar att då vi lever med andra, är det som vi kallar 

”de andra” i själva verket det som vi känner till om dem, och vi konstruerar våra 

egna ”andra” utifrån egna minnen och erfarenheter. Det finns enligt detta resone-

mang en naturlig inställning, vilken innehåller grundläggande kunskaper som vi 

fått genom att umgås med andra människor, och som vi tar för givet och inte är 

medvetna om att vi har. Den naturliga inställningen förutsätter därmed förståelse: 

att andra ser vad vi ser och att våra yttranden uppfattas så som de är menade att 

uppfattas.37 Genom förståelsen blir människor lika varandra, medan vi däremot 

blir olika varandra genom upplevelser av missförstånd. Förståelsen är alltid den-

samma, medan missförstånden kan vara många, och alla är specifika och skiljer 

sig från varandra. Det är enligt Bauman genom missförstånden som vi börjar skilja 

                                                 
31 Eek-Karlsson, L. (2012), ”Förgivettaganden och utmaningar”, s. 18. 
32 Kalonaityté (2014), s. 10. 
33 Eek-Karlsson (2012), s. 19. 
34 Kalonaityté (2014), s. 10. 
35 Eek-Karlsson (2012), s. 21. 
36 Eek-Karlsson (2012), s. 19. 
37 Bauman, Z. (1995), Postmodern etik, s. 182-183, delvis efter Alfred Schütz.  
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ut ”de andra” utifrån våra olika ”erfarenheter av hur antagandet om symmetri och 

ömsesidighet har gäckats”.38 I och med missförstånden blir objekten synliga och 

kan inte längre tas för givna, vilket skapar ett avstånd mellan ”mig” och ”dem”. 

Därmed kan vi betrakta ”de andra” på avstånd och kan således skapa oss en bild 

av dem.39 

Individer kan inte ses som endast passiva mottagare av färdiga normsystem, 

utan är samtidigt aktörer som bidrar till att utforma det sociala systemet. Liksom 

individen påverkas av normerna påverkas alltså normerna av individen. Här menar 

Eek-Karlsson att språket spelar en viktig roll, då vårt handlande styrs av hur vi 

talar och tänker om något. Kommunikation inom en grupp kan skapa gemen-

samma ramar för hur gruppen vill beskriva omvärlden och för hur de bör eller vill 

handla.40  

Kalonaityté tar även upp att normativitet genomsyrar undervisningen, alltså 

den pedagogiska praktiken. Institutioner, och de individer som verkar inom dem, 

upprätthåller normativa föreställningssystem genom att normer införlivas i det 

dagliga agerandet.41 Detta menar jag är intressant för min studie, i och med att den 

syftar till att undersöka tillgängliggörande genom personliga möten, vilket då kan 

ses som en pedagogisk praktik som påverkas av arkivinstitutioners normativa fö-

reställningssystem.  

En normkritisk analys innebär enligt Kalonaityté att man huvudsakligen foku-

serar på de normativa system som är kopplade till identitet och grupptillhörighet. 

Utgångspunkten är då att identitet ses som socialt skapad, och att den formas och 

görs begriplig i förhållande till existerande sociala kategorier som exempelvis 

genus och etnicitet. Sådana sociala kategorier ses enligt ett normkritiskt perspektiv 

som historiskt skapade, och Kalonaityté menar att  

kategoriseringen utgör ett komplext föreställningssystem där vissa identiteter, egenskaper och 
världsdelar ses som centrala, viktiga och på andra sätt avgörande för samhället och kunskaps-
utvecklingen, medan andra görs oväsentliga, underlägsna eller osynliga. Normativa föreställ-
ningssystem är sammanflätade med maktutövning och genomsyrar kunskapsproduktionen och 
av samhällsinstitutioner använda policys, metoder och förhållningssätt. Det är dessa föreställ-
ningar om överlägsenhet och underlägsenhet samt maktrelationer som de vidmakthåller som 
normkritiken avser att synliggöra och utmana.42 

Det finns olika teoribildningar som kan betecknas som normkritiska och som an-

vänder olika termer för att benämna normativa föreställningssystem. Inom queer-

teori används exempelvis heteronormativitet som term för att beskriva det system 

som gör heterosexualitet till norm, medan postkolonial teori talar om eurocentr-

                                                 
38 Bauman (1995), s. 183. 
39 Bauman (1995), s. 184. 
40 Eek-Karlsson (2012), s. 20. 
41 Kalonaityté (2014), s. 12. 
42 Kalonaityté (2014), s. 10-11. 
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ism, ett system som gör den västerländska identiteten till norm, och inom genus-

vetenskapen används termen genusordningen. De normativa föreställningssyste-

men har alla den likheten att de delar in människor i kategorier, som värderas och 

tillskrivs vissa egenskaper, innebörder och hierarkiska positioner i förhållande till 

varandra. Kalonaityté menar att en sådan kategorisering och rangordning av män-

niskor länge varit vedertagen och legitimerad, och att förändrad lagstiftning och 

opinion inte varit tillräckligt för att förändra normerna på djupet inom olika sfärer 

i samhället. De teoribildningar som kan räknas till de normkritiska fokuserar där-

för på att synliggöra både att och hur normativa uppfattningar om kollektiv identi-

tet genomsyrar olika sfärer i samhället. Fokus ligger då på de sociala identiteter 

som har nedvärderats historiskt sett, och som fortfarande utsätts för systematisk 

särbehandling. Enligt Kalonaityté räcker det inte med att inkludera de tidigare 

utelämnade grupperna i existerande sociala institutioner för att förändra normen, 

utan själva förhållningssättet måste också förändras.43 Eftersom min studie berör 

åldergrupper menar jag att det inte på förhand går att konstatera vilken grupp som 

utgör normen. Det är med andra ord svårt att se någon självklar motsvarighet till 

en heteronorm, en eurocentrisk norm eller genusordning. Jag kommer därför att 

behöva klargöra vilken grupp som innefattas av normen för att därefter kunna un-

dersöka vilka som hamnar utanför. 

När det gäller kategoriseringen så är det inte bara de innebörder som tillskrivs 

olika kategorier som ses som problematiska enligt ett normkritiskt perspektiv. 

Även själva särskiljandet kan vara problematiskt, då detta ofta sker utifrån förgi-

vettagna föreställningar oberoende av individens egen identifikation.44 En norm-

kritisk analys ifrågasätter kategorierna, och kan även visa på mångfalden inom 

kategorier som kan tyckas enhetliga. Kalonaityté nämner här begreppet hybriditet, 

vilket innebär att flera olika kategorier kan existera inom en och samma individ, 

trots att alla dessa inte blir erkända i en normkonformistisk kontext.45 Detta har ett 

samband med ett intersektionellt perspektiv, vilket kommer att diskuteras i nästa 

avsnitt. 

Intersektionellt perspektiv 

Enligt ekonomihistorikern Paulina de los Reyes & genusvetaren Lena Martinsson 

innebär ett intersektionellt perspektiv att lyfta fram hur en kategori som exempel-

vis kön förändras då den sammanfogas med andra kategorier, som klass, funkt-

ionsförmåga, etnicitet och sexualitet. Relationen mellan kategorier för med sig 

olika hierarkiska och stridande innebörder som då konstrueras utifrån varandra. 

Martinsson menar att det är viktigt att synliggöra differentieringsprocesser inom 

                                                 
43 Kalonaityté (2014), s. 11-12. 
44 Kalonaityté (2014), s. 72.  
45 Kalonaityté (2014), s. 114. 
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kategorier för att undvika att hegemoniska föreställningar får tolkningsföreträde. 

Glidningar mellan olika maktpositioner är en viktig orsak till att kategorier inte 

kan studeras var för sig, utan man måste instället undersöka hur en kategori skapas 

i kontrast till andra kategorier.46  

I sin redogörelse för intersektionella perspektiv inom fältet Feminist Studies 

menar genusvetaren Nina Lykke att det finns många olika tolkningar av begreppet 

intersektionalitet, men hon menar dock att det med en bred definition är möjligt att 

synliggöra några nyckelelement. Intersektionalitet kan enligt denna breda defini-

tion ses som 

a theoretical and methodological tool to analyze how historically specific kinds of power dif- 
ferentials and/or constraining normativities, based on discursively, institutionally and/or struc-
turally constructed socio-cultural categorizations such as gender, ethnicity, race, class, sexu-
ality, age/generation, dis/ability, nationality, mother tongue and so on, interact, and in so do-
ing produce different kinds of societal inequalities and injust social relations.47 

 Lykke pekar, liksom de los Reyes & Martinsson, på att huvudpoängen med ett 

intersektionellt perspektiv är att analysera hur olika kategorier är sammanfogade. 

Huvuddelen av forskarna inom Feminist Studies-fältet är enligt Lykke också över-

ens om att det intersektionella samspelen mellan kategoriseringar ska ses som öm-

sesidiga och sammanflätade transformeringsprocesser och inte enbart som katego-

rier som läggs till varandra. Lykke nämner i detta sammanhang Karen Barad, teo-

retisk fysiker och feministisk teoretiker, och hennes term intra-action, som hänvi-

sar till ett samspel mellan icke-begränsade fenomen, vilka tränger in i och ömsesi-

digt förändrar varandra. Detta begrepp kan då jämföras med inter-action, vilket 

enligt Barad tvärtom innebär att något pågår mellan avgränsade fenomen som slår 

emot varandra men utan att ömsesidigt påverka varandra.48 Begreppet intra-action 

kan även jämföras med hybriditet, som jag tidigare nämnt.  

Till skillnad mot Kalonaityté lyfter inte Lykke fram kategoriseringen i sig som 

ett problem, utan det problematiska tycks enligt henne vara avgränsningarna mel-

lan dessa. Även om jag anser att kategorisering kan vara problematiskt, speciellt 

med avseende på vem eller vad som avgör kategoriseringen, så menar jag att det 

trots allt är nödvändigt att använda någon form av kategorisering för att kunna 

synliggöra normer. Kategoriseringar bör kunna ses som uttryck för normsystem, 

och kategorier som används bör därför kunna lyftas fram för att synliggöra de rå-

dande normsystemen. Jag menar därmed att det kan vara betydelsefullt att utgå 

ifrån kategoriseringar som används inom de undersökta arkivinstitutionerna.  

Eftersom min studie främst fokuserar på åldersrelaterade normer kommer jag 

att använda ett intersektionellt perspektiv för att undersöka hur ålder förhåller sig 

                                                 
46 de los Reyes, P. & Martinsson, L. (2005), ”Olikhetens paradigm – och några följdfrågor”, s. 21-22.  
47 Lykke, N. (2010), Feminist Studies, s. 50. 
48 Lykke (2010), s. 51. 
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till andra kategorier, och hur samverkan mellan ålder och andra kategorier kan 

bidra till exkludering. Enligt ett normkritiskt perspektiv bör det även vara av in-

tresse att undersöka vilka kategorier som inte används, eller vilka grupper som 

inte kategoriseras. En norm ses som en självklarhet, och det kan därmed tänkas att 

det normativa inte kategoriseras eller får en speciell benämning. För att fastställa 

de rådande normerna kan dessa perspektiv därmed användas för att klargöra vad 

som ses som självklart inom arkivinstitutionerna, och som alltså kan sägas utgöra 

normen. Jag kommer också att använda ett normkritiskt och intersektionellt per-

spektiv för att synliggöra vilka kombinationer av kategorier som kan tillskrivas 

individer och som kan leda till att dessa hamnar utanför arkivens målgrupp, alltså 

utanför normen.  

Metod och material 

Jag har i min undersökning använt mig av en kvalitativ metod. Sociologen Göran 

Ahrne & företagsekonomen Peter Svensson menar att kvalitativa metoder med 

fördel kan användas för att fånga in nyanser och även att sätta in normer och vär-

deringar i ett sammanhang, vilket är svårt att göra med hjälp av kvantitativa meto-

der.49 Därför menar jag att en kvalitativ metod är mest användbar för min studie 

och mina frågeställningar. 

Den metod som jag huvudsakligen använt mig av är samtalsintervjuer med 

anställda vid två statliga arkivinstitutioner. Intervjuer är en metod som lämpar sig 

väl för att studera kulturella fenomen och där människors upplevda verklighet och 

erfarenheter kan beskrivas. Metoden har därför länge varit viktig inom etnologiskt 

fältarbete.50 Intervjumaterial ger ett individperspektiv som kan bli både nyansrikt 

och erfarenhetsnära, och genom ett flertal intervjuer finns det även möjlighet att få 

insikt i en social miljö och de förhållanden som råder där.51  

Etnologen Eva Fägerborg definierar en etnologisk intervju såsom ett särskilt 

slags samtal kring ett visst tema, och som ”en väl definierad situation som båda 

parter är införstådda med”.52 Intervjuer sker även i ett visst syfte, där den som in-

tervjuar genom samtalet söker den andra personens kunskaper, synpunkter eller 

upplevelser.53 Företagsekonomen Ulla Eriksson-Zetterquist & Göran Ahrne näm-

ner att kvalitativa intervjuer ofta delas in i en rad olika kategorier, såsom exem-

pelvis ostrukturerade eller semistrukturerade. De menar dock att det i realiteten 

varken är möjligt eller nödvändigt att dra en tydlig gräns mellan olika typer av 

                                                 
49 Handbok i kvalitativa metoder (2015), s. 12. 
50 Etnologiskt fältarbete (2011), s. 85. 
51 Etnologiskt fältarbete (2011), s. 85; Handbok i kvalitativa metoder (2015), s. 34. 
52 Etnologiskt fältarbete (2011), s. 88. 
53 Etnologiskt fältarbete (2011), s. 88-89; Handbok i kvalitativa metoder (2015), s. 35. 
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intervjuer, utan att variationsmöjligheten är stor vad gäller hur många fasta fråge-

ställningar man vill använda sig av och i vilken grad man vill komplettera med 

öppna frågor.54 Fägerborg pekar också på möjligheterna till att gå på djupet genom 

att ställa följdfrågor, uppmuntra till att berätta mer och att reflektera.55 Dessa vari-

ationsmöjligheter menar jag gör intervjumetoden användbar för min undersök-

ning. Även om det enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne inte är nödvändigt att dela 

in intervjuer i kategorier menar de dock att det är betydelsefullt att beskriva hur 

intervjuerna utförts och hur man varierat olika typer av frågeställningar.56 Jag 

kommer därför i enlighet med Eriksson-Zetterquists & Ahrnes resonemang enbart 

att definiera mina intervjuer som kvalitativa samtalsintervjuer. 

Jag har för min studie genomfört tre intervjuer med totalt fyra anställda vid 

två olika statliga arkivinstitutioner, Landsarkivet i Uppsala (ULA) samt Dialekt- 

och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU). Intervjuerna har varat från en dryg halv-

timme till en dryg timme. Samtliga intervjuer har skett på informanternas arbets-

platser: på ett arbetsrum, i ett lunchrum samt i ett konferensrum. Inför intervjuerna 

har jag förberett ett antal intervjufrågor. Samtliga frågor har dock inte ställts till 

samtliga informanter, utan jag har delvis anpassat mig efter vad informanterna 

själva kommit in på och vad de ansett sig kunna svara på. Intervjuerna har spelats 

in och sedan transkriberats. I transkriberingen har jag utelämnat vissa delar av 

intervjuerna som inte varit relevanta för min studie, som då informanter kommit in 

på sidospår. Tre av mina informanter arbetar vid ULA (informanter D, E och F) 

och en vid DFU (informant A). Två ytterligare informanter vid DFU (informanter 

B och C) har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju, men har istället till-

sammans sammanställt ett skriftligt svar på mina intervjufrågor.  

Något som kan ses som en svaghet vad gäller intervjuer är att de är resultatet 

av ett samtal som sker i en specifik situation, på en viss plats och vid en viss tid. 

Materialet blir därmed påverkat av sin tillkomstkontext. Det är inte heller säkert 

att människor alltid gör det de säger att de gör, och vad en utsaga egentligen bety-

der kan ibland tolkas olika. Intervjuer ger således en begränsad bild av ett feno-

men, vilket kan vara en nackdel. Som forskare är det också betydelsefullt att re-

flektera över sin egen roll och sin relation till fältet man studerar och till de som 

intervjuas, eftersom dessa faktorer också kan påverka intervjusituationen och det 

material som skapas.57 

Det är i en intervjusituation också viktigt att ta hänsyn till etiska frågor. Inter-

vjun är en samtalsform där det som sägs på något sätt ska föras vidare eller använ-

das. Därför måste man alltid informera de intervjuade om hur materialet kommer 

                                                 
54 Handbok i kvalitativa metoder (2015), s. 38. 
55 Etnologiskt fältarbete (2011), s. 89. 
56 Handbok i kvalitativa metoder (2015), s. 38. 
57 Handbok i kvalitativa metoder (2015), s. 48, 53-54. 
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att användas.58 Informanterna är alltså medvetna om att det i intervjusituationen 

finns en osynlig publik, något som etnologen Oscar Pripp kallar ”den tredje närva-

rande”. I och med denna medvetenhet kan intervjun också influeras av omvärldens 

normer, vilka kan påverka hur den intervjuade väljer att framställa sig.59 I och med 

att de som intervjuas är införstådda med intervjuns syfte har de därmed möjlighet 

att kontrollera kommunikationen på ett annat sätt än vid ett vanligt samtal, och att 

välja vad som ska sägas och inte sägas. Detta är också något som man bör ta hän-

syn till vid analysen av materialet.60 Eftersom mina informanter intervjuats i egen-

skap av sin yrkesroll och såsom representanter för sin arbetsplats, inte som privat-

personer, så kan detta påverka hur de framställer sig och sin arbetsplats. Informan-

terna har informerats om att de kommer att vara anonyma, men att det kommer att 

framgå vid vilken arkivinstitution de arbetar. Eftersom de båda undersökta arkiv-

institutionerna är större, statliga institutioner med tämligen specifika uppdrag så 

anser jag inte att det vore möjligt att anonymisera själva arkivinstitutionerna. För 

att inte avslöja de intervjuades identiteter har jag använt könsneutralt pronomen, 

och inte redogjort specifikt för respektive informants arbetsuppgifter. Samtliga 

arbetar dock på något sätt med tillgängliggörande i de former som jag undersöker.  

Vad gäller urval av personer att intervjua så menar Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne att frågeställningarna är avgörande. Vid frågeställningar som rör förhållan-

den kopplade till organisationer av olika slag så kan man använda sig av ett 

tvåstegsurval, där man först väljer ut lämpliga organisationer och därefter de indi-

vider inom dessa som det kan vara mest givande att intervjua.61 Ett sådant 

tvåstegsurval har jag använt mig av. Eftersom mitt syfte och mina frågeställningar 

specifikt rör normer och värderingar inom arkiven är det därmed givet att de un-

dersökta organisationerna är just arkivinstitutioner. Mina frågeställningar handlar 

också om synen på olika grupper av människor, och därför menar jag att det är 

intressant att undersöka större arkivinstitutioner med ett varierat material och en 

bred målgrupp. Att undersöka arkivinstitutioner som inriktar sig på en specifik 

grupp människor kunde säkerligen också ge intressanta resultat, men jag menar att 

deras speciella fokus då kan innebära att det blir svårare att undersöka andra kate-

gorier, och att resultatet främst blir giltigt för just den institutionen. I nästa avsnitt 

kommer jag att presentera de arkivinstitutioner som jag studerat. Eftersom jag 

undersökt fysiskt tillgängliggörande har det därmed varit nödvändigt att intervjua 

personer som arbetar med detta inom arkivinstitutionerna. Då jag inte vetat speci-

fikt vilka personer som varit lämpliga att intervjua har jag först kontaktat arkivin-

stitutionerna via deras officiella e-postadresser och presenterat ämnet för min upp-

sats och frågat om det funnits möjlighet att intervjua några personer om detta. Ar-

                                                 
58 Handbok i kvalitativa metoder (2015), s. 89. 
59 Etnologiskt fältarbete (2011), s. 68. 
60 Etnologiskt fältarbete (2011), s. 90. 
61 Handbok i kvalitativa metoder (2015), s. 40. 
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kivinstitutionerna har sedan själva valt ut lämpliga informanter. Jag har alltså inte 

själv styrt över urvalet. En av informanterna blev jag dock tipsad om av en annan 

informant.  

En annan metodologisk fråga handlar om representativitet. I och med att kva-

litativa intervjuer ger ett annat material än exempelvis standardiserade frågefor-

mulär går det inte heller att generalisera resultaten på samma sätt. Forskningsre-

sultaten ska dock enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne gå att göra delvis oberoende 

av vilka personer som intervjuats. I och med att personernas bakgrund alltid 

kommer att ha en viss betydelse går det däremot inte att göra resultaten helt obe-

roende i detta hänseende. För att ett resultat ska kunna göras relativt generaliser-

bart menar Eriksson-Zetterquist & Ahrne att det krävs att man intervjuar mer än 

ett par personer, och det antal som krävs varierar beroende på ens forskningsfrå-

gor. Jämförande studier kräver också att fler personer intervjuas än vid icke-

jämförande studier. En fördel med kvalitativa intervjuer är dock att man inte be-

höver avgöra i förväg hur många personer som ska intervjuas, utan det kan istället 

vara lämpligt att varva intervjuer med analyser. När det gäller generaliserbarhet i 

denna typ av intervjuer kan man tala om mättnad. När man börjar känna igen de 

svar man får i intervjuerna kan man säga att en sådan mättnad har uppnåtts, och att 

ytterligare intervjuer kanske inte ger några nya resultat.62 I och med att jag speci-

fikt har undersökt två arkivinstitutioner och en viss verksamhet där menar jag 

dock att det kan vara svårt att tala om mättnad i detta fall, eftersom antalet perso-

ner som arbetar med denna verksamhet vid dessa institutioner är relativt begrän-

sat. 

Utöver intervjuerna har jag även genomfört en observationsstudie av en vis-

ning vid DFU, där jag fört anteckningar. Denna observation har jag genomfört för 

att få en bild av hur en arkivvisning verkligen går till i praktiken, vilket kan kom-

plettera och nyansera bilden av det som informanterna berättat vid intervjuerna. 

Jag har vid denna observation inte interagerat med deltagarna eller ställt frågor till 

den visningsansvariga, och det kan alltså betecknas såsom en passiv observation. 

Detta menar jag varit det mest lämpliga för syftet med observationen, som varit att 

skaffa mig en bild av hur en visning går till, vilket material som visas och hur lo-

kalerna ser ut, inte att ta reda på deltagarnas åsikter. Jag har heller inte haft någon 

anledning att påverka den visningsansvariga, eftersom jag velat se en så autentisk 

visning som möjligt. Det går dock inte att utesluta att min närvaro påverkat vis-

ningen i någon mån, eftersom den visningsansvariga trots allt varit medveten om 

att hen observerats.  

Som kompletterande källmaterial har jag även använt mig av styrdokument 

och lagstiftning som arkivinstitutionerna har att förhålla sig till, och de mål och 

syften med verksamheten som framgår där.   

                                                 
62 Handbok i kvalitativa metoder (2015), s. 42. 
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Materialet har analyserats tematiskt utifrån mina frågeställningar. Mitt huvud-

sakliga syfte har inte varit att jämföra de båda undersökta institutionerna, som 

sinsemellan är relativt olika, men jag har noterat de likheter och skillnader som jag 

funnit. Att göra en jämförande studie menar jag också kunde ha varit svårt ef-

tersom jag inte har exakt samma typ av källmaterial från de båda arkivinstitution-

erna. 

Undersökta arkivinstitutioner 

Jag har valt att undersöka två arkivinstitutioner i Uppsala, nämligen Landsarkivet i 

Uppsala (ULA) och Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU), som båda är 

delar av statliga myndigheter. Dessa institutioner har jag valt dels för att de tillhör 

statliga myndigheter och även kan antas ha en relativt bred målgrupp, och dels för 

att tillgängliggörandet är en väsentlig del av deras verksamhet. Jag kommer här att 

ge en kortare beskrivning av dessa arkivinstitutioner. 

Landsarkivet i Uppsala (ULA) 

ULA är en del av Riksarkivet på regional nivå, och har hand om material från 

Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.63 Riksarkivet är 

en statlig myndighet under Kulturdepartementet och har ansvar för statlig arkiv-

verksamhet och arkivvård i Sverige. De ska både kontrollera den offentliga arkiv-

verksamheten, ha överblick över nationella arkivfrågor och ta emot arkiv från stat-

liga myndigheter och andra organisationer. På de olika landsarkiven förvaras 

bland annat kyrkoarkiv, länsstyrelse- och domstolsarkiv, och arkiv från skolor och 

polismyndigheter. Där finns också arkiv från exempelvis enskilda personer, gårdar 

och föreningar.64 

Riksarkivet har sitt ursprung i det kungliga kansli som organiserades under 

1500-talet, men år 1618 räknas ofta som året för Riksarkivets inrättande, i och 

med att en ny kansliordning utfärdades detta år. 1878 bröts Riksarkivet ut ur kans-

liet och blev ett självständigt ämbetsverk. Riksarkivets huvudsakliga syfte hade 

från början att göra med förvaltning, men med tiden har forskningens behov, och 

på senare år också tillgängliggörande, kommit att betonas allt mer.65 

Under andra hälften av 1800-talet började man på allvar diskutera frågan om 

lokala och regionala myndigheters arkiv och deras förvaring, efter att Justitieom-

budsmannen under inspektionsresor upptäckt brister rörande hur arkiven då förva-

rades. Detta ledde så småningom till inrättandet av landsarkiv, av vilka Vadstena 

var det första år 1899. ULA grundades 1903. Redan från början var landsarkiven 

regionala statliga myndigheter underställda Riksarkivet, men de har sedan 1 janu-

                                                 
63 Riksarkivets webbsida > Om Riksarkivet > Kontakta oss > Verksamhetsplatser [2016-04-20]. 
64 Riksarkivets webbsida > Om Riksarkivet > Om oss [2016-04-20]. 
65 Smedberg (2012), s. 235-237. 



 22 

ari 2010 upphört som egna myndigheter och är numera avdelningar inom Riksar-

kivet.66 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) 

DFU är en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen (ISOF). ISOF är en 

statlig myndighet med uppgift att samla in, bevara och forska om dialekter, namn 

och folkminnen, arbeta med språkvård och språkpolitik och att levandegöra och 

sprida kunskap i språkfrågor.67 I DFU:s samlingar finns dialekt- och folkminnes-

material från hela Sverige. Bland dialektmaterialet finns framför allt skriftliga 

uppteckningar av ord och även inspelningar. Folkminnesmaterialet innehåller 

dokumentation av människors liv, traditioner, trosföreställningar, folklig dikt, 

sång och musik. I arkivet finns också material om samisk och skogsfinsk kultur, 

samt material om svenskamerikansk och estlandssvensk kultur. Från och med 

2015 ansvarar DFU även för material från ISOF:s nedlagda avdelning i Umeå.68 

DFU är beläget vid ISOF:s huvudkontor i Uppsala, och där finns även ett refe-

rensbibliotek med litteratur inom främst språkvetenskap och etnologi.69 

Ursprunget för ISOF var de landsmålsföreningar som bildades av studenter 

vid olika universitet under 1800-talets andra hälft, och som hade som syfte att 

samla in dialektmaterial från hela landet. Dessa föreningar kom under 1900-talet 

att utvecklas till regionala arkivinstitutioner, som även fick folkminnesavdelning-

ar. 1970 bildades DOVA-myndigheten (Dialekt- och folkminnesarkiven samt 

Svenskt visarkiv) genom en sammanslagning av ett antal arkivinstitutioner. 

DOVA bytte 1993 namn till Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI), och 2006 

bildades ISOF genom en sammanslagning av SOFI och Språkrådet.70 

Uppsala landsmålsarkiv (ULMA) fick 1914 officiell status genom bildandet 

av institutionen Undersökningen av svenska folkmål. Namnet på arkivet kom med 

tiden att även bli namnet på själva organisationen. På 1920-talet inrättades också 

en folkmålsavdelning. Institutionen blev 1939 en statlig arkiv- och forskningsin-

stitution som fick namnet Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. 1970 var 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (som fortfarande använde förkortningen 

ULMA) en av de institutioner som ingick i DOVA-myndigheten. Under 1990-talet 

delades ULMA upp i flera enheter, av vilka DFU är en.71 

                                                 
66 Smedberg (2012), s. 239-240. 
67 Institutet för språk och folkminnens webbsida > Om oss [2016-04-20]. 
68 Institutet för språk och folkminnens webbsida > Om oss > Kontakt > Dialekt- och folkminnesarkivet i 

Uppsala > Om DFU [2016-04-20]. 
69 Institutet för språk och folkminnens webbsida > Om oss > Kontakt > Dialekt- och folkminnesarkivet i 

Uppsala > Biblioteket [2016-04-20]. 
70 Institutet för språk och folkminnens webbsida > Om oss > Verksamhet > Historik [2016-04-20]. 
71 Institutet för språk och folkminnens webbsida > Om oss > Verksamhet > Historik [2016-04-20]. 
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Disposition av analysen 

Jag kommer i min analys inledningsvis att redogöra för och analysera de styrdo-

kument som de båda arkivinstitutionerna har att förhålla sig till vad gäller tillgäng-

liggörande. Detta menar jag kan ge en bild av vilka ideal gällande inkludering som 

ska vara rådande inom arkivinstitutionerna, och även bidra till att besvara min 

frågeställning om arkivinstitutionernas handlingsutrymme. Därefter har jag valt att 

dela in arbetet i två huvudavsnitt med utgångspunkt i mina två första frågeställ-

ningar. Den första delen kommer att behandla arkivinstitutionernas målgrupper, 

och framför allt vad jag kallar icke-målgrupper, det vill säga de grupper man inte 

vänder sig till, som inte besöker arkivet eller som är svåra att nå. Denna del avslu-

tas sedan med en sammanfattning av målgrupper och icke-målgrupper. Den andra 

delen kommer att handla om arkivbesökarnas behov och arkivpersonalens syn på 

dessa behov. Detta kommer jag också att koppla till olika grupper av besökare. 

Här kommer jag också att redogöra för besöksinformation på arkivinstitutionernas 

webbsidor och vilken syn på behov som denna information förmedlar. Jag kom-

mer också att undersöka visningar och behov, kontroll och representativitet. Slut-

ligen kommer jag även att redogöra för den respons som arkivinstitutionerna fått 

från användare. Den andra delen av arbetet kommer sedan att avslutas med en 

sammanfattning av behoven kopplade till målgrupper och icke-målgrupper. Upp-

satsen kommer sedan att avslutas med en sammanfattande diskussion. 
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Arkivens uppdrag och handlingsutrymme 

Arkivens verksamhet styrs inte enbart av arkivinstitutionerna själva, utan dessa 

måste förhålla sig till olika former av styrdokument som reglerar deras verksam-

het. Normer och värderingar som existerar inom arkiven kan därför inte endast 

kopplas till arkivinstitutionerna själva. För att tydliggöra vilket handlingsutrymme 

de undersökta arkivinstitutionerna har vad gäller tillgängliggörande kommer jag 

därför att börja med en redogörelse för de gällande styrdokumenten och vad dessa 

säger angående tillgängliggörande. Jag kommer därefter att analysera dessa utifrån 

mitt syfte. 

Lagstiftning och tillgängliggörande av arkivmaterial 

Det finns lagstiftning som på olika sätt påverkar tillgängliggörandet av arkiv-

material inom statliga arkivinstitutioner, och jag kommer här att nämna de viktig-

aste. Enligt Arkivlag (1990:782) ska myndigheters arkiv bevaras, hållas ordnade 

och vårdas för att tillgodose: ”1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 2. beho-

vet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 3. forskningens be-

hov.”72 Det finns dock också lagstiftning som begränsar rätten att ta del av all-

männa handlingar, och som därmed påverkar tillgängliggörandet av arkivmaterial. 

I Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) framgår att myndigheter särskilt ska 

se till att ”rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen 

säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls”.73 Handlingsoffentligheten 

får enligt Tryckfrihetsförordningen begränsas med hänsyn till 

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, 2. rikets 
centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 3. Myndighets verksamhet för in-
spektion, kontroll eller annan tillsyn, 4. intresset att för bygga eller beivra brott, 5. det allmän-
nas ekonomiska intresse, 6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 7. 
intresset att bevara djur- eller växtart.74 

                                                 
72 Arkivlag (1990:782), 3 §.  
73 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 4 kap. 1 §. 
74 Tryckfrihetsförordning (1949:105), 2 kap. 2 §. 
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När det gäller information kopplad till enskilda individer kan även Personuppgift-

slag (1998:204) nämnas. Här framgår bland annat att behandling75 av känsliga per-

sonuppgifter är förbjuden. Som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om ras 

eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, med-

lemskap i fackförening, hälsa och sexualliv.76 För att sådana uppgifter ska få be-

handlas krävs samtycke från personen ifråga eller att personen själv på ett tydligt 

sätt offentliggjort uppgifterna.77 Dessa bestämmelser påverkar alltså vilken typ av 

information som arkivinstitutionerna får tillgängliggöra. Detta kan också innebära 

att det saknas information om vissa grupper i arkiven, eller att denna information 

inte får tillgängliggöras.  

Arkivinstitutionernas uppdrag 

Både Riksarkivet och ISOF, dit mina undersökta arkivinstitutioner hör, har för-

ordningar där det stadgas vad deras respektive uppdrag är.  

Enligt Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och 

folkminnen är myndighetens uppgifter att 

 
bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om 
språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. 

Myndigheten ska främja utvecklingen inom sitt verksamhetsområde genom fördelning av 
statliga bidrag. 

Myndigheten ska bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kun-
skap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor.78 

Det framgår även att ISOF har ett särskilt ansvar att  

samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta samt sprida kunskap och material om det svenska 
språket, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib, 
det svenska teckenspråket samt dialekter, folkminnen, folkmusik och namn i Sverige 79 

I sin verksamhet ska ISOF också ”integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och 

barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.”80 

Riksarkivet har, enligt Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarki-

vet, såsom statlig arkivmyndighet ett särskilt ansvar för den statliga arkivverk-

                                                 
75 Som behandling räknas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) 3 § ”varje åtgärd eller serie av åtgärder som 

vidtas ifråga om personuppgifter”, till exempel insamling, registrering, lagring och spridning.  
76 Personuppgiftslag (1998:204) 13 §. 
77 Personuppgiftslag (1998:204) 15 §. 
78 Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen, 1 §. 
79 Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen, 2 §. 
80 Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen,  2 a §. 
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samheten och arkivvården i Sverige.81 Dessutom ska Riksarkivet bland annat 

”verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exem-

pelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsom-

råde.”82 

Vad gäller tillgängliggörande framgår att Riksarkivet ska hålla handlingar som 

de tagit emot för förvaring tillgängliga.83 De ska också ”tillgängliggöra arkiven för 

forskning och annat nyttjande, bl.a. genom digitalisering, tjänster för elektronisk 

tillgång och information om arkiven.”84 Liksom ISOF ska även Riksarkivet ”i sin 

verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett 

internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.”85 

Analys av styrdokumenten 

Av styrdokumenten framgår att det ingår i de undersökta arkivinstitutionernas 

uppdrag att sprida kunskap. I Riksarkivets uppdrag nämns också uttryckligen att 

arkiven på olika sätt ska tillgängliggöras, och att mottagna handlingar ska hållas 

tillgängliga. Här nämns digitalisering och elektronisk tillgång främst, men även 

information om arkiven, vilket även bör avse information till användare vid fy-

siska arkivbesök. Det nämns dock inte något mer specifikt om fysiskt tillgänglig-

görande och hur detta ska ske, vilket kan tolkas som att arkivinstitutionerna själva 

här har ett relativt stort handlingsutrymme och att tillgängliggörandet inte styrs 

uppifrån i någon högre utsträckning. 

Samverkan med andra nämns i både ISOF:s och Riksarkivets instruktioner, 

och kan tolkas som en viktig del i deras kunskapsspridning. Universitet och högs-

kolor nämns specifikt som möjliga samarbetspartners, och kan därmed tolkas som 

en viktig målgrupp för arkivinstitutionerna. Att instruktionerna nämner samarbete 

med dessa institutioner skulle även kunna ses som att universitet och högskolor är 

mer än en målgrupp, i och med att dessa genom samarbete bidrar till att utföra 

arkivinstitutionernas uppdrag, och då i viss mån skulle kunna ses som en del av 

arkivinstitutionerna, även om de inte officiellt tillhör dessa. Även ett internation-

ellt och interkulturellt utbyte och samarbete nämns, men det framgår inte specifikt 

hur detta ska ske eller vilka man då ska samarbeta med. 

Både ISOF och Riksarkivet ska enligt instruktionerna ”integrera ett jämställd-

hets-, mångfalds- och barnperspektiv” i sin verksamhet. I denna formulering är det 

enbart barn som nämns som en specifik kategori, medan jämställdhet och mång-

                                                 
81 Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet, 1 §. 
82 Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet, 5 §. 
83 Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet, 7 §. 
84 Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet, 8 §.  
85 Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet, 12 §. 
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fald inte kategoriserar specifika grupper. Detta kan jämföras med Kalonaityté, som 

menar att kategorisering kan ses som problematiskt om det sker oberoende av 

gruppers egna identifikationer.86 Att just barn nämns såsom specifik kategori kan 

tolkas som att ålderskategorisering ses som mindre problematisk än kategorisering 

utifrån exempelvis kön och etniskt ursprung. Formuleringen kan också tolkas som 

en medvetenhet om att vissa grupper befinner sig, eller har befunnit sig, utanför 

arkivens målgrupp, och att det finns en önskan att ändra på det. Här nämns dock 

inte specifikt något samarbete, utan perspektiv, vilket kan tolkas som att de grup-

per som åsyftas är målgrupper, men inte direkt delaktiga i arkivens verksamhet. I 

samma mening nämns dock även ”internationellt och interkulturellt utbyte och 

samarbete”, men det är något oklart om detta har en direkt koppling till de tidigare 

nämnda perspektiven eller om det snarast syftar på samarbete med andra institut-

ioner inom arkivens verksamhetsområden.  

I ISOF:s instruktion nämns att myndigheten bland annat ska sprida kunskap 

om de nationella minoritetsspråken, och dessa räknas även upp med namn, Även 

det svenska teckenspråket nämns här specifikt, medan exempelvis dialekter och 

folkminnen nämns utan närmare bestämning. Det kan tolkas som att man ser ett 

behov av att särskilt lyfta fram minoritetsspråk och teckenspråk, och de samhälls-

grupper som dessa språk kan kopplas till. Detta kan då ses som att man vill inklu-

dera dessa grupper i arkivens målgrupp, och att det finns ett behov av att göra 

detta eftersom de tidigare befunnit sig utanför målgruppen. 

Av styrdokumenten kan man konstatera att arkivinstitutionerna i min under-

sökning har en tämligen bred målgrupp, eller att det åtminstone finns en önskan 

om att inkludera så många som möjligt. I nästa avsnitt kommer jag att redogöra 

för hur detta enligt arkivpersonalen ser ut i praktiken, och hur arkivpersonalen ser 

på arkivens målgrupper. 

 

                                                 
86 Kalonaityté (2014), s. 72. 
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Målgrupper och icke-målgrupper 

Jag kommer i denna del av undersökningen inledningsvis att redogöra för vilka 

grupper som enligt mina informanter är arkivinstitutionernas målgrupper, det vill 

säga vilka man huvudsakligen vänder sig till och vilka som i störst utsträckning 

besöker arkiven. För att kunna genomföra en normkritisk studie med fokus på 

åldersgrupper måste jag först klargöra vilken eller vilka grupper som kan ses som 

norm, alltså vilka som tillhör målgruppen. Därefter kommer jag att fokusera på 

min frågeställning om vilka grupper arkiven inte vänder sig till, vilka som inte 

besöker arkiven och tänkbara förklaringar till varför det förhåller sig på det sättet. 

Arkivens målgrupper 

Enligt en av mina informanter vid DFU vänder sig denna institution till i princip 

alla, från forskare inom institutionens ämnesområden till en intresserad allmän-

het.87 Även en informant vid ULA nämner att deras målgrupp egentligen är alla 

som är intresserade, och att deras verksamhet till stor del styrs av efterfrågan, vil-

ket gör att ULA själva egentligen inte ”bestämmer” en målgrupp.88 Två informan-

ter nämner också svårigheten med att aktivt vända sig till en bred målgrupp, och 

menar att det i princip är nödvändigt att arkivbesökarna själva aktivt söker sig till 

arkivet och vet vad de vill.89  

När det gäller vilka grupper som besöker arkivinstitutionerna i störst utsträck-

ning nämner informanter B och C att de som främst besöker DFU är forskare, stu-

denter, intresserad allmänhet, journalister och kolleger från andra kulturarvsin-

stitutioner. Dessa grupper är också de som i störst utsträckning deltar i vissningar 

av arkivet. Informanter B och C påpekar även att de flesta besökare har medel-

klassbakgrund. Vad gäller ålder som menar de att studenterna ofta är unga vuxna, 

och forskarna ofta medelålders vad gäller folkminnen, medan det är fler yngre 

eller pensionärer när det gäller dialekter. Journalister menar de är av olika ålder, 

men de noterar att genomsnittsåldern tycks ha sjunkit de senaste åren, och att 

många som ställer frågor om folkminnen är nyutexaminerade som läst etnologi. 

                                                 
87 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
88 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
89 Informant D och E, ULA, 2016-04-12. 
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Personer som tillhör den intresserade allmänheten är däremot ofta pensionärer.90 

Även informant A menar att många besökare är forskare eller studenter, och att de 

allra flesta som besöker DFU kommer från universitetsvärlden. Vad gäller ålder så 

menar även informant A att studenterna ofta är yngre vuxna, cirka 20-30 år, och 

att det bland professorer är ett stort åldersspann, från personer runt 30 och upp till 

över 80 år. Vad gäller visningar så menar informant A att många som deltar är 

studenter, och även gymnasieelever.91 

Informant D nämner att personer från universitet och högskolor är en viktig 

målgrupp även för ULA, och att det kommer studenter från en rad olika ämnen, 

såsom historia, konsthistoria, textilvetenskap, ekonomisk historia, idéhistoria, 

agrarhistoria, arkivvetenskap, och även blivande landskapsarkitekter. Enligt in-

formant D är det från universiteten studenter som deltar i visningar, medan fors-

karsalen också besöks av seniora forskare.92 En annan grupp som informanter D 

och E nämner som besöker ULA i stor utsträckning är släktforskare, som under 

lång tid varit en viktig målgrupp för arkivinstitutionen.93 En del av släktforskarna 

besöker enligt Informant E ofta arkivet: ”Ja, vissa dagar ser vi ju bara ’stammisar-

na’, de går ju… kommer och vet precis hur de ska göra”.94 Informant D nämner 

också åldern på arkivbesökare: 

Jag skulle säga att vi har många äldre besökare, och sedan har vi en del yngre besökare, om vi 
säger i åldern 20-någonting. Och de äldre är många gånger släktforskare, och de yngre är 
många gånger studenter som ska göra något arbete. De däremellan, som inte är daglediga, de 
ser vi inte så mycket av.95 

Också informant E menar att släktforskarna ofta är äldre. De besökare som finns i 

åldersspannet mellan yngre vuxna och pensionärer är enligt informanter D och E 

personer som använder arkivmaterial i sitt yrke, såsom forskare, journalister eller 

författare.96 

Både informant B och C vid DFU och informant D vid ULA nämner också 

bestämmelser om att barn och ungdomar ska vara en viktig målgrupp för arkivin-

stitutionerna.97 Denna grupp kommer jag att återkomma till i nästa kapitel. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att arkivens målgrupper finns inom 

den akademiska världen, och att besökarnas ålder då kan variera. En faktor som 

gör denna grupp till en viktig målgrupp är då att de använder arkivmaterial i sitt 

yrke, eller i sina studier, och därmed också kan sägas ha goda möjligheter tids-

                                                 
90 Informanter B och C, DFU, 2016-03. 
91 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
92 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
93 Informanter D och E, ULA, 2016-04-12. 
94 Informant E, ULA, 2016-04-12. 
95 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
96 Informanter D och E, ULA, 2016-04-12. 
97 Informanter B och C, DFU, 2016-03; informant D, ULA, 2016-04-12.  
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mässigt att besöka arkivet, vilket även gäller för vissa andra yrkesgrupper. Att en 

stor del av de visningar som hålls vid arkivinstitutionerna är för studenter bör 

också visa på att denna grupp tidigt introduceras till arkiven och på så sätt får kän-

nedom om dem. För de grupper som använder arkivmaterial i sitt yrke bör man 

kunna säga att åldern har liten betydelse, utan att tid samt kännedom om arkiven 

är viktigare. Åldersfaktorn spelar dock en större roll när det gäller personer som 

inte använder arkivmaterial i sitt yrke, och pensionärer kan då sägas vara den hu-

vudsakliga målgruppen.  

Arkivens icke-målgrupper 

Jag har nu redogjort för arkivpersonalens syn på målgrupper och vilka man vänder 

sig till. Min frågeställning handlar dock om vilka man inte vänder sig till. I det 

följande kommer jag därför att undersöka vilka som kan sägas tillhöra arkivens 

icke-målgrupper och vad detta kan bero på. 

På frågan om det finns någon grupp som arkivinstitutionerna inte vänder sig 

till svarar mina informanter vid DFU att det i princip inte finns någon sådan 

grupp, utan att de försöker göra sig synliga för alla och locka nya besökare.98 Två 

av mina informanter vid ULA nämner, vilket jag tagit upp i föregående avsnitt, att 

deras tillgängliggörandeverksamhet till stor del styrs av efterfrågan, vilket gör att 

de själva inte bestämmer några speciella målgrupper.99 Det båda arkivinstitution-

erna tycks alltså inte ha någon uttalad icke-målgrupp, vilket man väl inte heller 

borde vänta sig av större, statliga arkivinstitutioner. En annan förklaring kan vara 

att normer ses som självklara, och som något man inte tänker på.100 Detta bör där-

med göra det svårare att spontant ifrågasätta den verksamhet man verkar inom, 

och vilka som kan tänkas exkluderas. För att kunna ringa in arkivens icke-

målgrupper kommer jag istället att undersöka vilka grupper som inte besöker arki-

ven, vilka som är svåra att nå ut till, och eventuella problem som arkivpersonalen 

kan stöta på i samband med arkivbesök. Jag kommer också att redogöra för vad 

arkivinstitutionerna gör för att locka nya grupper, och diskutera varför vissa grup-

per är svåra att nå. 

                                                 
98 Informant A, DFU, 2016-03-17; informanter B och C, DFU, 2016-03. 
99 Informanter D och E, ULA, 2016-04-12. 
100 Kalonaityté (2014), s. 14. 
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Grupper som inte besöker arkiven och som är svåra att nå 

Barn och ungdomar 

Som jag tidigare nämnt så tar flera informanter upp bestämmelser som säger att 

barn och ungdomar ska vara en viktig målgrupp för både DFU och ULA.101 Något 

som är intressant är dock att informanter B och C inte nämner denna grupp bland 

de grupper som besöker DFU i störst utsträckning. Informant A tar också upp 

ungdomar under gymnasieåldern som en grupp som inte ofta besöker DFU.102 In-

formant D nämner också att barn inte besöker ULA i någon större utsträckning, 

men hen menar dock att det snarast gäller personer under högstadieåldern.103 In-

formant F menar att det vid ULA hålls visningar för både gymnasiet och grund-

skolan, men att det är mest visningar för gymnasiet. Hen berättar dock att det även 

hållits visningar för sexåringar, och att en även tvååring varit med vid ett tillfälle, 

även om detta var ett undantag.104 Det tycks alltså generellt vara så att ULA har 

fler yngre besökare än DFU. 

En intressant fråga är om det är barn och ungdomar själva som egentligen ska 

ses som en målgrupp, eller om det snarare är skolan som är målgruppen? En in-

formant uttrycker sig såhär: 

När man kommer från skolan så har man ju inte valt det själv, och kanske har en tanke om att 
det här kommer väl inte att bli så kul, men jag ska genomlida det. Men sedan tycker de att det 
var en bra stund, liksom, de har varit här, det har varit intressant, och timmen har gått väldigt 
fort, de förstår inte att tiden gått så fort: ”Va? Är det redan slut?”. Och då är jag nöjd. 
[Skratt]105 

Det kan tyckas som att det finns särskilda utmaningar för arkivpersonalen vad 

gäller barn och ungdomar. I och med att ungdomarna besöker arkivet i egenskap 

av skolelever, som inte valt detta själva, måste arkivpersonalen både måste leva 

upp till skolans krav och samtidigt få eleverna att uppleva besöket som något posi-

tivt. Man skulle kunna säga att arkivpersonalen vid dessa besök måste ta hänsyn 

till två målgrupper, som nödvändigtvis inte har samma behov, samtidigt. Skolan 

bör då kunna ses som den dominerande av dessa, vars behov och krav är förutsätt-

ningen för arkivbesöket, medan eleverna måste förhålla sig till dessa krav. Enligt 

detta resonemang skulle skolelever kunna ses som en grupp som är svår att nå, där 

svårigheten inte främst ligger i att få dem att besöka arkivet, vilket sker via skolan, 

utan i att väcka deras intresse. En informant vid DFU nämner dock att också sko-

                                                 
101 Informanter B och C, DFU, 2016-03; informant D, ULA, 2016-04-12. 
102 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
103 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
104 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
105 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
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lor i sig är svåra att nå ut till, och att DFU måste arbeta hårt för att skolorna ska 

uppmärksamma dem och deras material.106  

Vad gör då arkivinstitutionerna för att få barn och ungdomar, och skolorna, att 

besöka arkiven? Enligt en informant har DFU anställda dialektpedagoger som 

åker ut och besöker skolorna såsom ett sätt att försöka nå ut till dem. Hen menar 

att speciellt dialektmaterialet kunde vara användbart inom undervisningen, och 

uttrycker en önskan om att fler anställda inom skolan ska uppmärksamma detta.107 

En informant vid ULA nämner att hen gör utskick ungefär två gånger om året, via 

e-post och brev, till bland annat skolor som ett sätt att informera om möjligheten 

att besöka arkivet. Hen nämner också att information läggs ut på ULA:s webb-

sida.108 Här tycks det alltså som att det är arkivpersonalen som tar initiativ till kon-

takten med skolorna. 

Vid ULA gjorde man för några år sedan också en utställning om prostitution i 

Uppsala för omkring hundra år sedan, som var tänkt att bland annat kunna använ-

das inom skolundervisningen, och en medarbetare gjorde också tillhörande arbets-

uppgifter som skolklasser kunde göra på egen hand.109 På så sätt skulle fler skol-

klasser kunna besöka arkivet än om de bara kom dit i samband med visningar. 

Eftersom ULA:s resurser för tillgängliggörandeverksamhet är begränsade, både 

vad gäller pengar och personal, så kan man inte hålla hur många visningar som 

helst, även om en informant uttrycker att hen gärna skulle ha fler visningar om 

resurserna fanns. Utställningen och uppgifterna ska dock inte ha använts i någon 

större omfattning. Vad detta kan bero på är min informant osäker på, om det kan 

ha med själva konceptet att göra eller om det beror på att marknadsföringen inte 

varit tillräcklig.110 En annan informant menar dock att utställningen fick relativt 

mycket uppmärksamhet i början. På grund av resursbrist har man dock inte haft 

tid att byta ut utställningen på flera år, vilket har gjort att intresset har minskat.111 

En informant tror att det helt enkelt kan bero på att lärarnas intresse minskar om 

de måste se samma utställning år efter år, även om det hela tiden kommer nya ele-

ver som inte sett den förut.112   

En av mina informanter nämner också att man tidigare, då det funnits mer re-

surser och även ett större intresse för att förnya, planerat en riktad verksamhet mot 

skolor i Gottsunda och elever med utländsk bakgrund. Tanken var då att ta fram 

material som geografiskt har koppling till Gottsunda, och som kan kopplas sam-

man med exempelvis jordbruk eller tidig industri, som existerar på många håll i 

                                                 
106 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
107 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
108 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
109 Informant D, ULA, 2016-04-12; informant F, ULA, 2016-04-14. 
110 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
111 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
112 Informant E, ULA, 2016-04-12. 
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världen och därför kanske inte är så främmande för elever med utländsk bakgrund. 

Denna satsning har dock aldrig gått att förverkliga.113  

I samband med barn, ungdomar och skola kan Barads term intra-action vara 

relevant att diskutera. Den syftar som jag tidigare nämnt på ett samspel mellan 

icke-begränsade fenomen, som tränger in i och förändrar varandra.114 Man kan då 

tala om barn eller ungdomar och skolelever, som åldersmässigt befinner sig inom 

samma grupp, men där dock olika egenskaper är i fokus. Lärande kan då främst 

kopplas till kategorin skolelev, medan barn/ ungdom snarare sätter själva åldern i 

fokus, och eventuellt också en intresseskillnad jämfört med andra åldersgrupper. 

Det kan vara intressant att notera att det huvudsakligen är skolor som betonas av 

mina informanter när det gäller att locka till sig dessa grupper, medan det i de 

styrdokument som jag tidigare nämnt är barnperspektiv som tas upp, vilket kan 

tolkas som att man inte uppfattar dessa som skilda kategorier. Man kan dock 

också tolka det som att kategorin skolelev hierarkiskt sett är dominerande gente-

mot kategorin barn/ungdom, i och med att det snarast är kategorin skolelev som 

bidrar till att inkludera denna åldersgrupp i verksamheten. Ålderskategorin 

barn/ungdom kan därmed sägas bidra till inkludering främst genom inverkan från 

kategorin skolelev. 

 

Personer med utländsk bakgrund 

Två informanter vid DFU menar att en grupp som liten utsträckning besöker arki-

vet är personer med invandrarbakgrund från länder utanför Europa och USA. 

Dessa personer deltar också sällan i visningar. Dock nämner samma informanter 

också att arkivinstitutionen enligt sitt uppdrag har ett särskilt ansvar för minori-

tetskultur.115 Detta kan tolkas som att det finns svårigheter med att nå ut till dessa 

personer, trots att de enligt arkivinstitutionens uppdrag ska tillhöra målgrupperna. 

Mina informanter menar dock att andelen besökare med ursprung i andra länder 

ökat i och med att de har visningar för etnologistudenter från Stockholms universi-

tet samt för personer som läser kursen ”Språkvetenskap i arbetslivet”. De menar 

även att man genom insamlingsarbete kommer att göra DFU:s arkivmaterial mer 

representativt, vilket i framtiden också kan leda till att nya grupper blir intresse-

rade av arkivet. Ett problem kan dock vara att det mesta arkivmaterialet är på 

svenska, vilket kan göra det svårt för personer som inte förstår svenska att tillgo-

dogöra sig det. Man använder också webbsidan för att nå nya grupper, där man 

bland annat berättar om årets högtider ur ett mångkulturellt perspektiv.116 Också en 

annan informant vid DFU nämner besök från universitetet som ett sätt att nå ut till 

                                                 
113 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
114 Lykke (2010), s. 51, efter Barad. 
115 Informanter B och C, DFU, 2016-03. 
116 Informanter B och C, DFU, 2016-03. 
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personer med utländsk bakgrund, liksom att vända sig till skolorna, och att man på 

sikt kan bredda sin målgrupp på så vis. Hen medger dock att man på detta sätt 

främst når en yngre åldersgrupp, men tror också att personer som har ett intresse 

sedan tidigare eventuellt ändå kan hitta information om arkivet.117 Man skulle då 

kunna spekulera i att dessa personer då på något sätt tillhör, eller varit i kontakt 

med, den akademiska världen. I så fall skulle man kunna säga att de i och med 

detta faktiskt redan tillhör arkivets målgrupp, och att utbildningsnivå då spelar en 

större roll än geografiskt ursprung. Om man här utgår från termen intra-action kan 

man säga att tillhörighet till den akademiska världen samverkar med kategorierna 

ålder och geografiskt ursprung, och att geografiskt ursprung därmed kan få en 

mindre exkluderande effekt än det annars kan ha. 

Vid ULA nämner en informant att hen har kontaktat SFI och att det hållits 

visningar för dem, vilket innebär att personer med utländsk härkomst besökt arki-

vet åtminstone i sådana sammanhang. Informanten hade då också förberett listor 

över svåra ord som hen skickat till lärarna i förväg för att kunna förbereda elever-

na. Hen menar dock att lärarna inte använde sig av listorna, och att eleverna därför 

inte var så väl förberedda som hen hoppats på.118 Det kan tolkas som att det finns 

en önskan om att inkludera vuxna personer med utländsk bakgrund, men att det 

kan försvåras om man inte kan samarbeta med skolorna i tillräcklig utsträckning. 

Som jag tidigare nämnt har det vid ULA även funnits planer på att vända sig di-

rekt till skolor i Gottsunda och på så vis inkludera elever med utländsk bakgrund, 

vilket dock inte har kunnat genomföras.119 ULA har trots detta, vilket jag också 

tagit upp i ett tidigare avsnitt, verksamhet som riktar sig till skolor och som på så 

vis även kan inkludera elever med utländsk bakgrund. 

Icke-daglediga 

Som jag nämnde i avsnittet om arkivens målgrupper så menar en informant vid 

ULA att arkivet besöks av många äldre och även en hel del yngre personer, medan 

de som åldersmässigt ligger däremellan, och som inte är daglediga, inte ofta besö-

ker arkivet, om de inte gör detta i sitt yrke.120 Att vara dagledig gör det naturligtvis 

lättare att besöka arkiven, i och med att dessa främst har öppet under dagtid. 

ULA:s läsesal har öppet måndagar 12-16, tisdagar 9-20 (maj-augusti 9-16), ons-

dagar och torsdagar 9-16 och fredagar 9-12.121 På tisdagskvällar finns det alltså 

möjlighet för icke-daglediga att besöka arkivet under kvällstid. Enligt en infor-

mant kan det under dessa kvällar komma andra grupper än de daglediga, främst 

                                                 
117 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
118 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
119 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
120 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
121 Riksarkivets webbsida > Om Riksarkivet > Kontakta oss > Verksamhetsplatser > Landsarkivet i Uppsala > 

Öppettider Uppsala [2016-08-19]. 
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pensionärer, som annars besöker arkivet i störst utsträckning.122 Även om man är 

dagledig så kan det dock finas andra orsaker till att man inte kan besöka arkivet. 

Andra daglediga än pensionärer besöker ULA enligt en informant, men i mindre 

utsträckning. Hen nämner att sådana personer exempelvis skulle kunna vara ar-

betslösa, eller sjukskrivna på ett sådant sätt att de ändå orkar ta sig till arkivet.123 

DFU har mer begränsade öppettider än ULA, och har öppet tisdag-torsdag 13-17, 

även om det på webbsidan uppges att det finns möjlighet att komma andra tider 

efter överenskommelse.124 Det bör alltså vara svårare för icke-daglediga att besöka 

DFU än ULA. 

Även om daglediga pensionärer är en viktig målgrupp för ULA så finns det 

trots allt en faktor som kan försvåra för denna grupp att delta i visningar vid arki-

vet. En av mina informanter nämner att priset för visningar har höjts kraftigt, från 

750 kronor till 1400 under dagtid, och ännu högre under kvällstid, vilket hen tror 

kan vara avskräckande för exempelvis pensionärsföreningar. Eftersom storleken 

på lokalerna är begränsade, och för att den som håller i visningen ska kunna ha 

koll på alla, kan det inte heller delta mer än 15-16 personer i varje visning, och 

priset kan då bli relativt högt för den enskilde.125 

Studenter 

Även om studenter är en viktig målgrupp för både DFU och ULA så innebär inte 

detta att alla studenter kan sägas tillhöra arkivens målgrupp. DFU har ett material 

som berör dialekter och folkminnen, och besöks därför av studenter som skriver 

uppsatser om just dessa ämnen, vilket en informant nämner.126 Studenter som be-

söker ULA utgör en bredare grupp och läser, vilket jag tidigare nämnt, en rad 

olika ämnen, de flesta dock historiska. Studenter från andra områden tycks inte 

besöka ULA i någon större utsträckning, exempelvis nämner en informant att stu-

denter från psykologprogrammet inte besöker arkivet. En anledning till att man 

inte heller försöker locka dem till arkivet är att man inte anser sig ha kunskap om 

vilket material som finns och som skulle kunna vara intressant för dem. Enligt 

min informant har man inte heller tid att sätta sig in i detta.127 En annan informant 

nämner också textilvetare som en svår grupp när det gäller att hitta lämpligt 

material, eftersom det är svårt att veta exakt var sådant material kan finnas då det 

kan förekomma sporadiskt i olika typer av arkiv.128 Här kan man jämföra med 

Baumans resonemang om ”de andra”. Enligt detta finns det en naturlig inställning, 

där vi tillägnat oss grundläggande kunskaper genom att umgås med andra männi-

                                                 
122 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
123 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
124 ISOF:s webbsida > Om oss > Kontakt > Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala [2016-08-19]. 
125 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
126 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
127 Informant E, ULA, 2016-04-12. 
128 Informant F, ULA, 2016-04-14. 



 36 

skor, och sedan tar dessa kunskaper för givet eftersom vi är omedvetna om dem. 

Denna naturliga inställning förutsätter förståelse, som gör människor lika, medan 

upplevelser av missförstånd istället gör oss olika varandra, vilket också skapar ett 

avstånd, en skillnad mellan ”mig” och ”dem”.129 Det som i detta fall bör bidra till 

att skapa missförstånd är bristen på ömsesidig förståelse kring arkivmaterialet. 

Med utgångspunkt i Barads resonemang kan man även säga att kategorin student 

här förändras då den samverkar med vissa disciplinbaserade kategorier, vilket gör 

att den istället för att verka inkluderande istället exkluderar.130  

Släktforskare och hembygdsforskare 

Som jag tidigare har nämnt så har släktforskare länge varit en viktig målgrupp för 

ULA, och man gör även aktiva insatser riktade till denna grupp. Sveriges släkt-

forskarförbund har utsett den tredje lördagen i mars varje år till Släktforskningens 

dag131, och under denna dag har ULA bland annat öppna visningar, och man an-

nonserar också för att informera.132 DFU har däremot inte något släktforsknings-

material, utan deras material rör det kulturhistoriska och språkliga området.133 Där-

för bör släktforskare inte kunna ses som en målgrupp för DFU. Samma informant 

nämner också att deras medarbetare åker ut och håller föredrag för exempelvis 

hembygdsföreningar, som ett sätt att nå ut till en intresserad allmänhet.134 Därmed 

borde man kunna säga att hembygdsforskare kan ses som en målgrupp för DFU, 

medan däremot släktforskare inte gör det. 

Vad gäller hembygdsforskare så nämner en informant vid ULA att denna 

grupp inte alls besöker arkivet lika ofta som släktforskarna, och att de har betyd-

ligt mindre kontakt med dem, även om enskilda hembygdsforskare kan besöka 

forskarsalen. ULA har under lång tid haft ett samarbete med släktforskarförening-

ar, som också ställer upp med jourhavande släktforskare som kan hjälpa andra 

släktforskare då arkivet har kvällsöppet. Det har från ULA:s sida tidigare funnits 

ett intresse för att kontakta hembygdsrörelsen för eventuella samarbeten, men ef-

tersom ULA numera har mindre utrymme resursmässigt så har detta inte blivit av. 

Min informant tror dock att det skulle gå att göra mycket om resurserna fanns.135 

En annan informant nämner att det kan finnas vissa problem med att i dagsläget 

kontakta hembygdsföreningar för att locka dem till arkivet: 

Det är ju samma med hembygdsforskning, vi kan inte ta kontakt med alla hembygdföreningar 
som finns inom vårt område såhär: ”Ja, vi har jättemycket intressant material”, och så när de 

                                                 
129 Bauman (1995), s. 182-184, delvis efter Alfred Schütz. 
130 Se Lykke (2010), s. 51, efter Barad. 
131 Sveriges släktforskarförbunds webbsida > Verksamhet > Släktforskningens dag [2016-08-20].  
132 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
133 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
134 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
135 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
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väl kommer hit såhär: ”Kolla själva”, liksom, för att vi inte har tid att… Men vi har ju tid att 
kolla ut liksom för en visning såhär, ta ett axplock…136  

  

En anledning till att man vid ULA inte kontaktar hembygdsföreningar tycks alltså 

vara att man inte vet vad man ska visa dem, det vill säga att arkivpersonalen sak-

nar kunskap om exakt vilket material som finns och som kan vara intressant för 

denna grupp. Tidsbrist tas här upp som anledningen till detta. Problemet är alltså 

detsamma som när det gäller vissa studentgrupper, vilket jag diskuterat tidigare. 

Samma informant nämner dessutom att hen inte vet varifrån hembygdsforskare 

som inte besöker arkivet hämtar sitt material.137 Kanske kan även detta göra det 

svårare för personalen vid ULA att hitta lämpligt material för hembygdforskare, 

om de inte vet vilken typ av material dessa brukar använda sig av. Problemet med 

att hitta lämpligt material tycks dock inte gälla vid visningar. Också de andra in-

formanterna vid ULA upp hembygdsforskare som en grupp som ofta själva kan 

kontakta arkivet för att få komma på visning.138 Enligt en informant kan det även 

vara lättare att göra en specialvisning för hembygdsforskare än för släktforskare, i 

och med att det då kan finnas en tydligare röd tråd, exempelvis en socken, som 

man kan ta fram material om.139  

Det kan alltså tyckas som att hembygdsforskare som grupp inte kan ses som 

en målgrupp för ULA, i och med att man inte gör något särskilt för att locka dem 

till arkivets forskarsal. Däremot tycks de vara en viktig målgrupp när det gäller 

visningar, och att arkivpersonalen då har möjlighet att tillgodose deras behov. 

Man kan även här använda Baumans resonemang om ”de andra”.140 Liksom vad 

jag tidigare nämnt i förhållande till vissa studentgrupper så kan det även när det 

gäller hembygdsforskare vara en ömsesidig förståelse kring arkivmaterialet som 

skapar missförstånd, och därmed också ett avstånd. Så tycks dock inte vara fallet 

vid visningar, då det snarare tycks finnas en ömsesidig förståelse. 

Problem i samband med visningar 

En fråga som jag ställt till mina informanter, och som kan kopplas till målgrupper 

och icke-målgrupper, är vilka problem de kan stöta på i samband med visningar. 

Flera informanter kommer då först in på funktionsnedsättningar av olika slag. In-

formanterna vid DFU menar att de inte upplevt att det funnits några problem för 

personer med fysiska begränsningar att besöka arkivet, eftersom deras lokaler är 

anpassade och att det exempelvis inte ska vara några problem att ta sig in med 

                                                 
136 Informant E, ULA, 2016-04-12. 
137 Informant E, ULA, 2016-04-12. 
138 Informant D, ULA, 2016-04-12; informant F, ULA, 2016-04-14. 
139 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
140 Se Bauman (1995), s. 182-184, delvis efter Alfred Schütz. 
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rullstol.141 Informant A nämner att det finns hiss, och att man inte behöver gå i 

några trappor.142 Vid min observation av en visning vid DFU kunde jag inte heller 

lägga märke till något som skulle kunna innebära stora problem för personer med 

rullstol. Vi rörde oss under visningen enbart på bottenvåningen, och det förekom 

inte några höga trösklar, trånga dörröppningar eller dylikt. I konferenslokalen där 

visningen avslutades upplevde jag att det fanns gått om utrymme. I själva arkivlo-

kalen fanns det däremot vissa trånga utrymmen där det eventuellt kunde vara pro-

blematiskt att ta sig fram med rullstol. Sådana utrymmen gick vi dock aldrig in i 

under den visning där jag deltog, och besökare i forskarsalen får normalt sett inte 

tillträde till arkivlokalen, så detta behöver alltså inte nödvändigtvis vara ett pro-

blem. 

Vid ULA nämner en informant att det kan bli problematiskt om grupper som 

kommer på visning inte meddelar i förväg att det kommer personer med särskilda 

behov, vilket hen menar också har hänt några gånger. Exempelvis kan det bli pro-

blem med större rullstolar, då det kanske inte går att åka runt bordet i visningslo-

kalen för att titta på materialet, eller att det står saker i vägen så att det är svårt att 

komma fram. Om man meddelar i förväg ska det däremot inte vara några problem 

menar min informant, eftersom man då kan flytta på saker.143 Detta bör alltså tyda 

på att möbler och föremål har placerats i lokalerna utan att man då tagit hänsyn till 

personer med rullstol, och det krävs alltså vissa förberedelser för att dessa perso-

ner ska kunna röra sig fritt under visningar. Det skulle kunna tolkas som att perso-

ner med rullstol befinner sig utanför normen för arkivbesökare. Däremot nämner 

min informant att hen numera börjat fråga i förväg om grupper som bokar in vis-

ningar har några speciella behov, för att på så sätt undvika de problem som kan 

dyka upp.144 Detta kan tolkas som att det trots allt finns en medvetenhet om perso-

ner med funktionsnedsättningar och deras behov. 

Även andra typer av funktionsnedsättningar kan enligt mina informanter inne-

bära problem vid visningar. Informanter B och C nämner exempelvis att DFU vid 

något tillfälle besökts av en person med synnedsättning, vilket gjort det svårt att 

tillgängliggöra skriftligt arkivmaterial. Detta kunde däremot lösas genom att man 

istället erbjöd ljudmaterial, som man också har mycket av.145 

En annan grupp som en informant nämner i samband med problem under vis-

ningar är personer som är utåtagerande: 

                                                 
141 Informant A, DFU, 2016-03-17; informanter B och C, DFU, 2016-03. 
142 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
143 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
144 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
145 Informanter B och C, DFU, 2016-03. 
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Utåtagerande är ju lite svårare. Det får man ju säga. Jag har haft sådana som har kommit hit 
och de har fått hålla i dem under hela visningen, och jag undrar… ger det någonting det här, 
eller ger det inte någonting?146  

Arkivvisningarna kan alltså inte sägas vara anpassade till denna grupps behov, och 

det kan också tolkas som att varken min informant eller skolpersonalen vet hur en 

sådan anpassning skulle kunna gå till. Kanske ser man inte heller ett behov av 

någon sådan anpassning, eftersom denna grupp knappast ses som en målgrupp i 

sig, utan att de snarare deltar i visningar riktade till skolan. 

Samma informant nämner också problem som kan uppstå i samband med 

skolvisningar för högstadieklasser, och menar att det inte alltid är roligt att ha vis-

ningar för denna grupp, eftersom det hänt att elever då betett sig störande. De har 

då exempelvis lagt sig på golvet, kastat godispapper, dragit ner kepsen för ansiktet 

och gjort snarkljud. Min informant anser att det i sådana situationer är lärarnas 

ansvar att ingripa, och att hen ibland bett elever att gå ut om de inte kan sköta 

sig.147 Detta kan kopplas till min tidigare diskussion om skolan och elever, och 

vem som egentligen är målgruppen, då eleverna inte besöker arkivet på eget ini-

tiativ. Här kan man även konstatera att det finns en gräns för vilket beteende som 

ses som acceptabelt för arkivbesökare, och att det enligt min informant är skolans 

ansvar att implementera detta hos eleverna. Man kan också uttrycka det som att 

det finns en beteendenorm, som eleverna i dessa fall gått utanför, vilket tilldragit 

sig uppmärksamhet från arkivpersonalens sida.   

Problem kopplade till olika besökargrupper kan också jämföras med Baumans 

resonemang om ”de andra”.148 Man skulle härmed kunna säga att det i samband 

med problem som arkivpersonalen stöter på uppstår missförstånd, vilket gör att 

den undermedvetna uppfattningen om ömsesidig förståelse rubbas när besökarna 

inte beter sig som personalen är van vid. Därmed bör det också skapas ett avstånd 

mellan arkivpersonalen och de grupper som problemen kan kopplas till, det vill 

säga ett ”mig” och ett ”dem”. Något som också är relevant att nämna här är vad 

Kalonaityté skrivit, då hon menar att kategorisering och särskiljande kan vara ett 

problem i sig, eftersom det ofta grundar sig i föreställningar som tas för givet och 

inte hänger samman med individers egen identifikation.149 I detta fall kan jag hålla 

med om att kategoriseringen kan ses som problematiskt, eftersom vissa kategorier 

kan komma att kopplas till problem. Detta bör i längden kunna skapa en omed-

vetet negativ syn på vissa grupper, såsom utåtagerande eller personer med funkt-

ionsnedsättningar. Vissa benämningar kan i så fall komma att få negativa konno-

tationer, och leda till att grupper ”klumpas ihop” till ”problemgrupper”, även om 

                                                 
146 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
147 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
148 Se Bauman (1995), s. 182-184, delvis efter Alfred Schütz. 
149 Kalonaityté (2014), s. 72. 
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inte alla inom dessa grupper förorsakar några problem eller ens själva räknar sig 

till dessa grupper.   

Sammanfattning: arkivens icke-målgrupper 

Jag kommer i detta avsnitt att sammanfatta de resultat jag hittills kommit fram till 

för att klargöra vilka faktorer som samverkar för att skapa icke-målgrupper.  

Jag konstaterade tidigare att väsentliga faktorer för att kunna räknas till arki-

vens målgrupper var att man har möjlighet att besöka arkivet, antingen i egenskap 

av sitt yrke eller genom att man är dagledig, samt att man har kännedom om arki-

vet. Båda dessa faktorer kan sägas bidra till att arkivens målgrupper till stor del 

finns inom den akademiska världen. Därmed bör man också kunna säga att det 

finns en akademisk norm inom de undersökta arkivinstitutionerna. Bland personer 

som kan sägas tillhöra denna norm tycks inte ålder ha någon avgörande betydelse. 

Det finns dock även målgrupper som befinner sig utanför den akademiska 

normen. Vad gäller personer som inte använder arkivmaterial i sitt yrke men som 

ändå besöker arkiven så har jag konstaterat att pensionärer är en stor grupp, vilket 

rimligtvis hänger samman med att de oftast är daglediga och att arkivinstitutioner-

na främst har öppet under dagtid. Här kan man alltså säga att ålder och yrke är två 

faktorer som kan bidra till att man hamnar utanför arkivens målgrupp. En faktor 

som dock kan verka begränsande för pensionärer i vissa fall är ekonomi, eftersom 

ULA har höjt priserna för visningar, vilket bör kunna påverka pensionärer i större 

utsträckning än yrkesarbetande. 

Vid ULA har släktforskare av tradition varit en viktig målgrupp. Just tradit-

ionen och de kontakter som uppstått under lång tid kan sägas vara viktiga orsaker 

till detta. Tradition bör också kunna sägas vara en viktig orsak till den akademiska 

normen inom arkivinstitutionerna. Man skulle då också kunna hävda det motsatta: 

att icke-tradition bidrar till att skapa icke-målgrupper. Flera av mina informanter 

har uttryckt svårigheter när det gäller att hitta lämpligt material till vissa grupper, 

såsom psykologistudenter, textilvetare och även hembygdsforskare. Detta tycks 

även vara en orsak till att man inte försökt kontakta vissa grupper. Även om psy-

kologistudenter och textilvetare kan räknas till den akademiska normen tycks 

alltså en traditionell brist på kontakt med arkivinstitutioner ha gjort att de kan räk-

nas in i arkivens icke-målgrupper, åtminstone vad gäller psykologistudenterna. 

Förmodligen kan en stor del av den akademiska världen av samma orsaker räknas 

till icke-målgrupper, då den akademiska normen inom arkivinstitutionerna främst 

tycks omfatta vissa inriktningar, framför allt inom humaniora. 

Barn och ungdomar är en grupp som arkivinstitutionerna enligt bestämmelser 

ska vända sig till, och som också tycks delta i arkivvisningar i stor utsträckning. 

Att denna grupp huvudsakligen besöker arkiven via skolan, och inte på eget ini-

tiativ, kan dock tolkas som att det då är skolan som är den huvudsakliga målgrup-
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pen. Inom gruppen barn och ungdomar har åldern uppenbarligen stor betydelse, då 

barn under högstadieåldern inte besöker arkiven i stor utsträckning, och alltså bör 

kunna ses som en icke-målgrupp. Att skolan hör till utbildningsväsendet gör att 

man även kan koppla den till den akademiska världen. Man skulle då kunna säga 

att skolan kan fungera som en ”inkörsport” till den akademiska världen, där ele-

verna får kännedom om arkiven. Ett par av mina informanter vid DFU nämner att 

deras besökare huvudsakligen kommer från en medelklassbakgrund150, vilket dock 

kanske inte gäller för skolelever i samma utsträckning, då det är skolan som be-

stämmer huruvida de ska besöka arkivet. Samhällsklass borde i så fall vara en 

mindre betydelsefull faktor när det gäller barn och ungdomar. Något som också 

kan diskuteras vad gäller barn och ungdomar är arkivens beteendenorm, enligt 

vilken vissa typer av störande beteende inte tycks accepteras. Den informant som 

nämner störande beteende förknippar det med högstadieklasser, men man kan 

spekulera i om beteendenormen eventuellt kan vara en orsak till att arkiven inte 

vänder sig till yngre barn i större utsträckning. Även utåtagerande personers bete-

ende har beskrivits som problematiskt, vilket också bör kunna kopplas till beteen-

denormen. 

En grupp som har nämnts när det gäller vilka som inte besöker arkiven i större 

utsträckning är personer med utländsk bakgrund, främst från länder utanför 

Europa och USA. För dessa personer kan dock ålder ha stor betydelse när det gäl-

ler arkivbesök, eftersom yngre personer kan nås via skolan. Att höra till den aka-

demiska världen är också en faktor som gör att personer med utländsk bakgrund 

med större sannolikhet besöker arkiven. Faktorer som kan bidra till att denna 

grupp kan räknas till arkivens icke-målgrupper är då istället att man är vuxen och 

inte dagledig, och inte tillhör den akademiska världen. Även språket kan vara ett 

problem. 

Funktionsnedsättning är en annan faktor som kan nämnas såsom bidragande 

till att skapa icke-målgrupper. Fysiska funktionsnedsättningar kan exempelvis 

innebära vissa svårigheter med att ta sig fram i arkivens lokaler med rullstol, och 

synnedsättning kan göra att man inte kan ta till sig skriftligt material. Man kan 

alltså ana att det finns en viss funktionalitetsnorm inom arkivinstitutionerna, även 

om man uppenbarligen försöker göra dem mer tillgängliga.  

En faktor som nämnts av mina informanter och som självklart spelar roll för 

arkivbesök är intresse för arkivet och materialet. Att ha detta intresse bör även 

kunna kopplas till om man tillhör en grupp som av tradition besökt arkiven och 

har kännedom om dem. Intresse för arkiv bör därmed främst kunna kopplas till de 

redan existerande målgrupperna. Jag har nu undersökt arkivens målgrupper och 

icke-målgrupper, och kommer i nästa del att studera arkivbesökares behov och hur 

arkivpersonalen ser på dessa behov. 

                                                 
150 Informanter B och C, DFU, 2016-03. 
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Arkivbesökares behov 

Min andra frågeställning i denna studie rör arkivbesökares behov, och hur arkiv-

personalen ser på dessa. Detta kommer jag nu att undersöka genom att redogöra 

för vad besökarna enligt arkivpersonalen behöver hjälp med, och även vad det 

finns möjlighet att få hjälp med när man besöker de undersökta arkivinstitutioner-

na, samt vad man inte kan få hjälp med. Jag kommer även att undersöka hur in-

formation på arkivinstitutionernas webbsidor kan kopplas till synen på besökares 

behov, och hur arkivvisningar anpassas till deltagarnas behov. Jag kommer slutli-

gen att nämna den respons som arkivpersonalen fått från besökare, som också kan 

säga något om besökarnas behov. Synen på arkivbesökare och deras behov kom-

mer jag också att koppla till de målgrupper och icke-målgrupper som jag under-

sökt i den förra delen av detta arbete. 

Synen på arkivbesökares behov 

Flera informanter nämner att arkivinstitutionernas verksamhet till stor del styrs av 

efterfrågan, och att man anpassar exempelvis visningar efter de besökare som 

kommer.151 Detta bör alltså innebära ett flexibelt förhållningssätt till besökare och 

deras behov. Som en informant uttrycker det: 

Men det blir väldigt reaktivt, faktiskt, och egentligen är ju vår målgrupp alla intresserade, vil-
ket är jättesvårt när man jobbar. Det är inte svårt när det kommer en person, då har man ju en 
konkret person framför sig, och den personen har ofta ett tydligt mål med sitt besök: den ska 
ta reda på någonting, eller den ska hitta ett ämne för en uppsats, eller dens lärare har sagt att 
den ska komma hit.152 

Det kan alltså tyckas som att det är relativt lätt att hjälpa en person som vet vad 

den vill ha hjälp med. Om man ska koppla detta till kontrollen över tillgängliggö-

randet tycks det alltså som att denna kontroll till stor del ligger hos besökarna 

själva. Vad är det då som besökare behöver ha hjälp med när de besöker arkivet? 

                                                 
151 Informant A, DFU, 2016-03-17; informant D, ULA, 2016-04-12. 
152 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
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Hitta och ta fram material 

Enligt mina informanter vid DFU är något av det viktigaste som besökare i fors-

karsalen behöver hjälp med att hitta rätt material, och de behöver också hjälp att ta 

fram det eftersom de inte själva får gå in i arkivlokalen.153 Enligt två informanter 

är arkivpersonalens främsta uppgift därmed kunskapsförmedling, och de får ofta 

frågor från besökare om vilket material som finns hos arkivinstitutionen.154 En 

informant nämner också att besökare kan behöva hjälp med att leta i de olika kata-

logsystemen, vilket kan gälla särskilt för ovana besökare som inte är bekanta med 

dessa. Att ha vana av att arbeta med olika typer av arkivmaterial och olika in-

gångar till att hitta i materialet tror hen kan innebära att man behöver mindre 

hjälp, men att man ändå kan behöva en introduktion till hur det går till vid just 

detta arkiv. Min informant medger att det kan vara så att studenter behöver mer 

hjälp när det gäller att hitta material.155 Detta borde i så fall hänga samman med att 

studenter generellt kan ha mindre erfarenhet av att forska i arkiv än etablerade 

forskare.  

Två andra informanter menar dock att de flesta av DFU:s besökare är mycket 

pålästa, och att de annars blir det efter att ha arbetat med materialet ett tag. De 

menar också att det är doktorander och forskare som är mest tidskrävande bland 

besökarna, eftersom dessa ofta har avancerade frågeställningar och använder sig 

av stora mängder arkivmaterial, och arkivpersonalen då måste avsätta mycket tid 

till att svara på frågor, leta upp och ta fram material.156 Det tycks alltså finnas olika 

uppfattningar om vilken grupp av besökare som behöver mest hjälp hos DFU. 

Eventuellt kan detta förklaras med att studenters behov är mindre komplicerade, 

och att de därmed behöver mindre hjälp då de väl kommit igång, även om de 

kanske behöver mer hjälp i början. Detta kan också jämföras med vad några in-

formanter vid ULA tar upp vad gäller vana släktforskare. De menar då att dessa 

ofta är självgående, och behöver hjälp först då de ska börja använda andra typer av 

källor än de vanliga kyrkböckerna, och att de då kan behöva hjälp med att hitta 

dessa.157 Detta skulle då kunna jämföras med vad informanterna vid DFU nämnt 

om doktoranders och forskares behov. Kanske kan man anta att studenter i större 

utsträckning använder sig av ”standardmaterial”, alltså material som ofta används 

av besökare om som arkivpersonalen därmed har god kännedom om. Vid ULA 

borde då kyrkböcker kunna ses som ett sådant ”standardmaterial”. Besökare som 

använder sådant material borde då kräva mindre resurser tidsmässigt. En förkla-

ring kan också vara att de forskare som har sådana komplicerade behov ändå är 

relativt få, vilket kanske gör att det är fler studenter som behöver hjälp, men att 

                                                 
153 Informant A, DFU, 2016-03-17; informanter B och C, DFU, 2016-03. 
154 Informanter B och C, DFU, 2016-03. 
155 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
156 Informanter B och C, DFU, 2016-03. 
157 Informanter D och E, ULA, 2016-04-12. 
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forskare och doktorander istället kan behöva mer hjälp. Som jag konstaterade i 

den förra delen av denna studie hör dock den akademiska världen, där både dokto-

rander, forskare och studenter ingår, till arkivens målgrupper, och släktforskare 

hör till ULA:s målgrupper. Det borde därmed kunna sägas att arkivinstitutionerna 

är förberedda på dessa gruppers skiftande behov, eftersom det är grupper som ofta 

besöker arkiven. Exempelvis har doktorander och forskare möjlighet att ansöka 

om tillstånd för att själva få gå in i DFU:s arkiv och söka efter material. Att inte 

höra till målgruppen, det vill säga att man i detta fall inte är doktorand eller fors-

kare, kan här alltså vara en nackdel om man ändå vill ägna sig åt avancerad forsk-

ning, då man troligtvis inte kan få tillstånd att själv besöka arkivlokalen. 

Även om man har vana av att forska i arkiv tycks det, som jag tidigare varit 

inne på, som att besökare kan behöva en introduktion till just det specifika arkivet. 

En sådan introduktion kan naturligtvis också vara nödvändig för besökare som 

inte har någon tidigare erfarenhet av arkiv. Dessa besökare kan då behöva grund-

läggande information om hur man exempelvis skriver in sig och fyller i en låne-

sedel.158 Flera informanter nämner också att vissa besökare kan ha svårt att skilja 

mellan arkiv och bibliotek. Enligt två informanter vid ULA kan vissa besökare 

vara vana vid att besöka bibliotek och vet hur det går till där. Dessa kan då behöva 

grundläggande information om hur arkivet skiljer sig från ett bibliotek, vilket 

mina informanter menar nästan kan göra introduktionen svårare.159 En informant 

vid DFU tror dock att de flesta har en uppfattning om att ett arkiv är mer otill-

gängligt än ett bibliotek, och att man i regel inte själv får gå och titta på materialet. 

Hen tror att detta även gäller förstagångsbesökare som inte har så stor erfarenhet 

av arkivvärlden.160 Det tycks alltså finnas olika uppfattningar om besökarnas syn 

på skillnader mellan arkiv och bibliotek, och det är svårt att veta hur man ska för-

klara detta. Kanske kan det förklaras med att DFU har en större andel erfarna be-

sökare, eller att deras besökare är mer pålästa inför arkivbesöket. Något som också 

kan nämnas i sammanhanget är att DFU även har ett referensbibliotek, som man 

som besökare inte får gå in i. Enligt en informant kan besökare ha en uppfattning 

om att man får besöka biblioteket, eftersom detta är vanligt när det gäller biblio-

tek.161 

Att formulera sitt behov 

I ett citat som jag tog upp i början av denna del nämner en informant att besökare 

ofta har ett tydligt mål med sitt besök.162 Även om besökarna vet varför de besöker 

arkivet gäller det också att kunna formulera sitt behov på ett konkret sätt. Hur be-

                                                 
158 Informant E, ULA, 2016-04-12. 
159 Informanter D och E, ULA, 2016-04-12. 
160 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
161 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
162 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
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hoven kan formuleras är något som en av mina informanter vid ULA tar upp. Hen 

menar att speciellt studenters och yngre personers behov ibland kan vara vagt 

formulerade: 

Alltså, det är ju vanligare att yngre kommer med frågor i stil med: ”Ja, men jag är lite intresse-
rad av det här med, liksom, lokala eliter på 1700-talet, och, alltså, hur… Finns det något sätt 
att komma åt det?” Alltså att man har någon slags… antingen precis fråga eller så, eller ett 
område eller så: ”Jag skulle vara intresserad av någonting med sexualitet eller någonting med 
kön eller någonting med transporter, eller…”, alltså. Och så ska vi försöka liksom 
brainstorma, och tillkalla kolleger och fråga, ja, sådär.163 

Informanten menar också att personer som forskar på fritiden oftare har mer speci-

fika frågor, och att de vill täppa till någon lucka då det är någon viss uppgift de 

inte kunnat hitta.164 Personer som forskar på fritiden är, som jag tidigare konstate-

rat, ofta äldre personer. Här tycks det alltså som att det är yngre som är de mest 

resurskrävande, då det kan krävas både mer tid och mer personalresurser för att 

både kunna hjälpa dem att formulera sitt behov och att sedan hitta lämpligt 

material. Samma informant nämner dock att även äldre personer kan behöva hjälp 

att formulera sitt behov: 

Men det är inte så ovanligt, typ varje vecka kommer det ändå någon… person i mogen ålder, 
oftast, som säger: ”Jag har aldrig varit här förut. Nu ska jag köra igång med släktforskningen”, 
såhär, ”Vad kan du erbjuda?” [Skratt]. Och det börjar man ha lite stuns på vid det här laget 
liksom, att man… ja, man kan liksom fånga upp det där väldigt breda och försöka konkreti-
sera det till någonting…”165 

Detta kan jämföras med vad informanterna vid DFU sagt, som jag tagit upp tidi-

gare, om vilka grupper som behöver mest hjälp. Även vid ULA tycks det alltså 

som att det inte finns något entydigt svar på den frågan. Här nämner informanten 

dock att hen blivit van vid nya släktforskare och deras behov. Eventuellt kan dessa 

behov vara lättare att konkretisera än studenters, eftersom släktforskare ofta efter-

frågar vissa typer av material, medan studenter troligtvis kan använda mer skif-

tande materialtyper. Kanske kan man då säga att det vid ULA uppstått en form av 

”standardintroduktion” för släktforskare, medan introduktioner för studenter mer 

måste anpassas till varje enskilt fall.  

Problemet med att formulera sitt behov kan också jämföras med vad Sun-

dqvist konstaterat, då hon menar att särskilt externa användares förfrågningar kan 

vara vaga och generella, och att det därför kan behövas en förhandling mellan an-

vändaren och arkivarien för att komma fram till vad det egentligen är de söker.166   

                                                 
163 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
164 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
165 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
166 Sundqvist (2009), s. 208-210. 
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Handskriftsläsning 

Många av de arkivhandlingar som finns hos de undersökta arkivinstitutionerna är 

äldre och ofta skrivna för hand. Därför är förmågan att läsa handskrift något som 

är av betydelse då man forskar i arkiv. En informant vid ULA nämner att arkivper-

sonalen ofta hjälper till då släktforskare har svårt att läsa någonting.167 Att läsa åt 

besökare kan man dock endast göra inom rimliga gränser, och hjälpa till när folk 

kör fast.168 Om någon inte kan läsa alls har arkivpersonalen inte möjlighet att ha 

någon form av introduktionsundervisning, utan måste i så fall hänvisa till hand-

böcker eller kurser. Det är dock ovanligt att besökare i forskarsalen inte kan läsa 

handskrift alls. Hur mycket personalen kan hjälpa till beror även på hur många 

besökare man har för tillfället, och om många är självgående har man också större 

möjligheter att hjälpa till. En informant uttrycker också en viss frustration över att 

man ibland inte har tid att hjälpa till så mycket som det skulle behövas.169 Även en 

informant vid DFU menar att man kan hjälpa till med handskriftsläsning i mindre 

utsträckning, och att det kan innebära problem för besökare om de inte kan läsa 

handskrift alls.170 Detta nämner också en informant vid ULA, som menar att besö-

kare då blir begränsade till maskinskrivna texter, och att det sedan blir omöjligt att 

gå vidare.171 En av mina informanter vid DFU tror att handskriftsläsning främst 

kan vara ett problem för yngre, vilket hen kopplar till att dessa personer har 

mindre vana, och att skolelever och studenter numera inte lär sig detta i så stor 

utsträckning som tidigare. Hen anser att detta är synd, eftersom det kan försvåra 

för yngre personer som tänkt sig en yrkesbana som omfattar forskning i myndig-

hetens arkiv.172      

Förutom själva skrivstilen kan besökare ofta ha problem med stavning och 

gammaldags uttryck, vilket är något som personalen vid ULA ofta får hjälpa till 

med. Vid sådana tillfällen kan man hjälpa till att sätta in texten i ett sammanhang 

och ge tips om hur man kan tänka, för att besökarna sedan ska kunna använda de 

tipsen när de går vidare med forskningen.173 Att ge sådana nycklar till texten är 

enligt en informant en väsentlig uppgift för arkivpersonalen: 

… och den typen av nycklar, det tycker jag liksom är på något vis våran verksamhets hjärta, 
att det är våran kompetens, sånt håller vi på med hela tiden, och därför är det liksom rationellt 
och självklart att vi ska bidra med den.174 

                                                 
167 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
168 Informanter D och E, ULA, 2016-04-12. 
169 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
170 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
171 Informant E, ULA, 2016-04-12. 
172 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
173 Informanter D och E, ULA, 2016-04-12. 
174 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
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När det gäller behovet av dessa nycklar så menar min informant att det är något 

som kan finnas hos alla besökare, oavsett ålder. Informanten tar även upp det per-

sonliga mötets betydelse i sådana sammanhang, och menar att det ibland kan vara 

mycket lättare att förstå när det är en människa som förklarar, jämfört med att ex-

empelvis läsa i en instruktionsbok.175  

Om man besöker arkivens forskarsalar bör man alltså ha vissa förkunskaper 

vad gäller handskriftsläsning, vilket kan tänkas missgynna grupper som inte hör 

till arkivens målgrupper, eftersom möjligheten att tillgodose hjälpbehoven tycks 

vara anpassad efter målgrupperna, alltså personer inom den akademiska världen 

och fritidsforskare med viss vana. Vid visningar och studiebesök är det dock an-

norlunda. Till skillnad från besökare i forskningssalen händer det relativt ofta att 

visningsdeltagare inte kan läsa handskrivet material alls. Enligt flera informanter 

vid ULA är det då inte heller meningen att deltagarna själva ska läsa det material 

som visas, utan att den som håller i visningen i så fall kan tala om vad som står.176 

Visningarna kan med andra ord anpassas efter deltagarnas behov och förkunskap-

er. En informant nämner att gymnasieelever och även universitetsstudenter då kan 

ha svårt att läsa, men att det kan gälla också andra grupper. Vid visningar för 

yngre barn behöver den visningsansvariga läsa högt. När det gäller visningar för 

SFI nämner min informant att även själva språket är ett problem.177 Enligt en an-

nan informant vid ULA kan det vara svårt nog för infödda svenskar att läsa äldre 

texter, men att det kan vara desto svårare om man har bakgrund i ett annat land. I 

samband med den planerade verksamheten riktad mot skolor i Gottsunda, som jag 

tagit upp i förra delen, nämner informanten också att elever skulle kunna ha pro-

blem med att bland annat läsa äldre text.178 Eftersom denna satsning skulle ha rik-

tat sig främst till elever med utländsk bakgrund kan informanten här både tänkas 

syfta på att eleverna är unga och att de har utländsk bakgrund såsom faktorer som 

kan göra det svårare för dem att ta till sig handskriven text. Som jag tidigare varit 

inne på vänder sig arkivens visningar i stor utsträckning till skolan, som ju är en 

av arkivens målgrupper, och som de enligt sina uppdrag har en skyldighet att 

vända sig till. 

Teknik 

En annan sak som två av mina informanter vid ULA nämner vad gäller besökares 

behov är teknik och de hjälpbehov som den kan medföra. Personalen kan då be-

höva hjälpa till med rent praktiska saker som att skriva ut eller förklara hur en 

lånekamera ska användas. Informanterna nämner här också vanans betydelse, då 

vissa besökare kan behöva hjälp om de ska använda en annan dator än den de är 

                                                 
175 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
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177 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
178 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
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vana vid sedan tidigare.179 Enligt en informant är det vanligare att äldre besökare är 

tveksamma till att använda datorer, men att dessa trots allt är ett undantag: 

De flesta av våra besökare är äldre, och de flesta behärskar datorer [skratt], så att det är också 
ändå så att det är undantagen som behöver den här puffen, eller behöver få veta att: ”Vi har 
några mikrokortsläsare kvar, och det går utmärkt att använda dem än så länge.”180 

Även om de flesta äldre tycks behärska modern teknik så skulle man kanske ändå 

kunna säga att ett utökat användande av datorer vid arkivinstitutioner främst kan 

gynna yngre personer, och att detta då kan vara fördelaktigt för studenter. Om man 

här relaterar till Baumans resonemang bör man kunna säga att hjälpbehov kopp-

lade till teknik oftast inte genererar några missförstånd, och därmed inte heller 

något avstånd. Hjälpbehov kopplade till handskriftsläsning bör dock åtminstone i 

vissa falla kunna ge upphov till missförstånd och avstånd. Detta kan då tolkas som 

att yngre personer i större utsträckning kan skiljas ut såsom ”de andra”, då deras 

hjälpbehov i större utsträckning kan ge upphov till missförstånd.181  

Behov som inte kan tillgodoses 

Jag har redan konstaterat att det trots allt finns gränser för vilka behov som arkiv-

personalen kan tillgodose. Handskriftsläsning kan man som jag nämnt endast få 

hjälp med i begränsad omfattning, men det finns även andra saker som arkivper-

sonalen inte kan hjälpa till med. Om det material som besökare frågar efter finns 

på en annan plats, det vill säga på någon annan av myndigheternas avdelningar, 

kan detta inte lämnas ut.182 Enligt en informant vid DFU kan man i sådana fall 

istället få materialet skannat och skickat till sig digitalt från den avdelning där det 

finns.183  

Det har även förekommit att besökare haft önskemål om att själva leta bland 

arkivmaterialet i arkivlokalen, vilket man inte alltid tillåter. Detta är ett önskemål 

som min informant huvudsakligen kopplar samman med etablerade forskare.184 

Som jag nämnt i ett tidigare avsnitt kan forskare vid DFU ansöka om att själva få 

besöka arkivlokalen, men det tycks alltså som att vissa trots allt får avslag, eller att 

det rör sig om spontanbesök då någon ansökan inte lämnats in. Detta kan jämföras 

med något som jag tidigare tagit upp, att vissa besökare inte är medvetna om skill-

nader mellan arkiv och bibliotek. Här rör det sig dock om etablerade forskare, som 

bör ha en uppfattning om att arkivlokaler i regel inte får besökas. Det tycks då 

                                                 
179 Informant D och E, ULA, 2016-04-12. 
180 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
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snarare som att dessa forskare ser sig själva som ett undantag i egenskap av sin 

position. Det kan tolkas som att de är medvetna om att de tillhör en av arkivens 

huvudmålgrupper, och att deras behov därmed bör kunna tillgodoses. 

Att utföra forskning åt besökare är ett annat behov som man enligt flera in-

formanter inte kan tillgodose.185 En informant vid ULA nämner att vissa önskemål 

angående specialvisningar inte kan tillgodoses, eftersom det då krävs stora förbe-

redelser som personalen inte har tid att göra. Hen menar att detta knappast ingår i 

arkivpersonalens arbetsuppgifter, utan att det då snarare bör vara besökarna själva 

som ska utföra forskningen. Som ett exempel nämner informanten här hembygds-

föreningar.186 Detta kan vara intressant med tanke på min tidigare diskussion om 

målgrupper och icke-målgrupper, där jag tagit upp att hembygdsforskare inte kan 

ses som en viktig målgrupp för ULA på samma sätt som släktforskare, och att en 

orsak kan vara just problemet med att hitta lämpligt material för dem. Om man här 

ska hänvisa till Bauman så kan man konstatera att de missförstånd som här kan 

uppstå grundar sig i olika syn på arkivpersonalens uppgift, vilket kan sägas ha sin 

grund i olika erfarenheter.187  

Vilka förväntningar arkivbesökare har kan också hänga ihop med varifrån 

man fått information om arkiv, och vissa besökare kan ha en uppfattning som inte 

stämmer överens med arkivpersonalens. Informant D uttrycker att 

… ibland så känner vi att våran verklighet verkligen krymper i jämförelse med… det här 
släktforskarprogrammet, till exempel, ”Vem tror du att du är”, det är ju kändisar som har ett 
slags snitslad bana, någon har tänkt ut, och någon har tagit kontakt med den och den, där och 
där, och den och den och den har alltid redan plockat fram allting, och har tid att sitta och re-
sonera och prata och berätta mer och sådär, och har man den föreställningen när man kom-
mer…[skratt]188  

Min informant menar att dessa tv-program har gjort att fler människor fått ett in-

tresse för arkiv, och att ULA fått förfrågningar om att utföra liknande forskning. 

Problemet med detta är dock att man har begränsade möjligheter att ge denna ser-

vice, men att man enligt min informant gör så gott man kan.189 Även här är bristen 

på personalresurser en viktig orsak. I ULA:s forskningsexpedition finns endast en 

person åt gången. Därutöver finns en stödperson, som förutom att hjälpa till i ex-

peditionen också ska svara i telefonen och ta fram arkivmaterial.190 Enligt Infor-

mant D kan det vara frustrerande att inte alltid ha tid att hjälpa till, och hen menar 

att det ibland verkligen kunde behövas en ”Vem tror du att du är”-modell för att 

kunna tillgodose besökares behov.191 Denna typ av behov och förväntningar tycks 

                                                 
185 Informanter B och C, DFU, 2016-03; informant D, ULA, 2016-04-12. 
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höra samman med ovana arkivbesökare, som fått information om arkiv från andra 

källor än arkivinstitutionerna själva. Dessa grupper skulle eventuellt kunna räknas 

till släktforskare, men något som talar emot detta är att de inte tycks vilja, eller 

anser sig kunna, utföra forskningen själva. 

Ett annat behov som enligt informant D är svårt att tillgodose är besökares be-

hov av att bli inspirerade, vilket hen kopplar till att ULA:s verksamhet till stor del 

är reaktiv. Man har en miniutställning, ”Månadens dokument”, och olika former 

av vägledningar och informationsmaterial, som kan fungera som inspiration, men 

min informant menar att det skulle kunna göras mycket mer om resurserna 

fanns.192 Ett problem är bristen på kunskap om vissa materialtyper hos personalen. 

Alla är experter på olika områden, men man har svårt att få tid att utbyta informat-

ion med varandra, vilket i sin tur också kan göra det svårare att informera utåt.193 

Informant D tror dock att ett personligt besök på arkivet kan vara bra just för att få 

inspiration, även om det också finns handböcker och webbmaterial att tillgå. Hen 

spekulerar också kring att ett bra sätt att inspirera vore om besökare kunde boka 

en arkivarie för en viss tid för att få den hjälp de behöver. Detta är dock inte möj-

ligt resursmässigt.194 Besökare kan även hjälpa till att inspirera andra besökare, 

genom att lämna in exemplar av sin egen forskning till arkivet och därmed göra 

den tillgänglig för andra. Här nämner mina informanter släktforskare som en vik-

tig grupp.195 Det kan tänkas att svårigheter med att inspirera besökare främst kan 

drabba ovana arkivbesökare, eftersom det då gäller att få dessa att intressera sig 

för arkivet och dess material.  

Webben och fysiska arkivbesök 

Även om min studie berör fysiskt tillgängliggörande och fysiska arkivbesök menar 

jag att det trots allt finns samband mellan webben och fysiskt tillgängliggörande. 

Personer som ska besöka ett arkiv behöver information även innan de kommer dit, 

om exempelvis öppettider och eventuella förberedelser. Denna information kan 

man exempelvis få genom arkivinstitutionernas webbsidor. Webbaserat och fy-

siskt tillgängliggörande kan också fylla olika funktioner för besökare, och därige-

nom komplettera varandra. Dessa samband är något som jag kommer att under-

söka i detta avsnitt, där jag tittar på arkivinstitutionernas webbplatser och deras 

funktion som förberedelse och som komplement till fysiska arkivbesök. 

                                                 
192 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
193 Informanter D och E, ULA, 2016-04-12. 
194 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
195 Informanter D och E, ULA, 2016-04-12. 
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Webben som förberedelse inför arkivbesök 

Information om arkivbesök på arkivinstitutionernas webbsidor 

För den som ska besöka en arkivinstitution kan information på webbsidan vara 

viktigt för att kunna förbereda sig inför besöket. Jag har därför undersökt vilken 

sådan information som finns på DFU:s och ULA:s webbsidor, och vem den hu-

vudsakligen kan tänkas vara riktad till. Detta menar jag kan säga något om synen 

på besökares behov och vilken information man anser att de kan behöva. 

På Riksarkivets webbsida finns en lista över myndighetens avdelningar och en 

kortfattad beskrivning om vilket material som finns på respektive plats. Här finns 

också en länk till Nationell arkivdatabas (NAD), en söktjänst där man kan ta reda 

på var ett visst arkiv finns.196 Denna information kan alltså användas för att ta reda 

på vart man ska bege sig för att hitta ett visst material. Det finns även information 

om vilka regler som gäller då man besöker myndighetens läsesalar, där det anges 

vad som får och inte får tas med in i läsesalen, vilken typ av pennor som är tillåtna 

att använda och regler angående mobiltelefoner. Här finns också detaljerad in-

formation om hantering av arkivhandlingar, och när man bör fråga personalen om 

hjälp.197 Det kan tänkas att denna typ av information framför allt är riktad till 

ovana arkivbesökare. Riksarkivet har dessutom regler angående hur fotografier 

och bildkonstverk i deras arkiv får användas, och man informerar här även om 

upphovsrätt.198 Under rubriken ”Vad får jag se” informerar man om begreppet all-

männa handlingar, offentlighet och sekretess. Här finns även information om stat-

liga och enskilda arkiv, lagar och avgifter, och en relativt detaljerad redogörelse 

om upphovsrätt.199 Här kan det tänkas att informationen också vänder sig till mer 

erfarna arkivanvändare. Det kan också vara riktat till personer som använder ar-

kivmaterial i sitt yrke, såsom forskare och journalister, och som kan tänkas vilja 

publicera sin forskning, där kanske också bildmaterial ingår. 

Riksarkivet har på sin webbsida också underrubrik benämnd ”Skola och stu-

dier”. Här nämns i inledningen att ”Riksarkivet vill vara en resurs för utbildning 

på alla möjliga nivåer”200. Man nämner i texten också specifika grupper: förskole-

barn, skolbarn, studenter och föreningsmedlemmar.201 Det är alltså inte enbart barn 

och unga som är målgruppen här, även om rubriken kan tolkas som att det är dessa 

man vänder sig till. Här finns också länkar till information om bokning av studie-

                                                 
196 Riksarkivets webbsida > Att använda arkiven > Besök oss > Arkiv och läsesalar [2016-09-04]. 
197 Riksarkivets webbsida > Att använda arkiven > Besök oss > Arkiv och läsesalar > Läsesalsregler [2016-

09-04]. 
198 Riksarkivets webbsida > Att använda arkiven > Besök oss > Arkiv och läsesalar > Riksarkivets fotoregler 

[2016-09-04]. 
199 Riksarkivets webbsida > Att använda arkiven > Vad får jag se [2016-09-04]; Riksarkivets webbsida > Att 

använda arkiven > Vad får jag se > Upphovsrätt [2016-09-04]. 
200 Riksarkivets webbsida > Att använda arkiven > Skola och studier [2016-09-04]. 
201 Riksarkivets webbsida > Att använda arkiven > Skola och studier [2016-09-04]. 
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besök, om olika digitala resurser och om material som kan lånas eller köpas.202 Det 

material som kan lånas eller köpas hos ULA är en skolväska med sju teman, en 

arkivkartong för släktforskning samt frågor till ULA:s utställning ”Kärlekens 

marknad”.203  

På Riksarkivets webbsida finns också rubriker med information om de olika 

avdelningarna. På ULA:s sida finns information om öppettider och kontaktin-

formation, och kort information om workshops för skolan.204 Här finns också upp-

lysningar om besök vid ULA, med information om parkering, funktionshinder, 

kapprum och förvaringsboxar, läsesal, bokning av forskarrum, beställning och 

framtagning av arkivhandlingar, datorer och databaser, avgifter, kopiering och 

fotografering, pausrum, lunch och fika, bibliotek samt fjärrlån.205 Det går även att 

hitta information om tillhandahållande av uppgifter ur kyrkoarkiv som är yngre än 

70 år, som är tidsgränsen för sekretess.206 Det finns alltså mycket information om 

det rent praktiska inför arkivbesöket, som kan tänkas vara riktad till personer som 

inte besökt just ULA tidigare, oavsett om de är vana eller ovana arkivbesökare.  

Under rubriken ”Vad händer i Uppsala” finns information om pedagogiskt 

material, utställningen Månadens dokument, studiebesök, visningar och works-

hops. Här anges först att ULA erbjuder allmänna visningar som handlar om ULA 

som arkiv och vilket material de har. I nästa stycke anges att visningar sker under 

dagtid, och att besökare i övrigt hänvisas till öppna visningar samt visningar under 

Arkivens dag och Släktforskningens dag. Det framgår även att visningar delvis 

kan anpassas efter önskemål i mån av tid, och att det också går att boka visningar 

med workshop, och en kort beskrivning av vad detta innebär. Man uppmanas slut-

ligen att boka visning i god tid. På sidan finns även information om en föreläs-

ningsserie med program, och kort information om Arkivens dag.207 Informationen 

om visningar här stämmer alltså inte helt överens med vad mina informanter be-

rättat. Här tycks det som att det huvudsakligen är allmänna visningar som ges, och 

att de anpassade visningarna snarare är ett undantag. Det tycks också som att 

öppna visningar ges även vid andra tillfällen än under Arkivens dag och Släkt-

forskningens dag, och det kan dessutom tolkas som att öppna visningar ges under 

kvällstid.208 Detta stämmer inte helt överens med vad mina informanter sagt, vilket 

                                                 
202 Riksarkivets webbsida > Att använda arkiven > Skola och studier [2016-09-04]. 
203 Riksarkivets webbsida > Att använda arkiven > Skola och studier > Material att låna & köpa [2016-09-

04]. 
204 Riksarkivets webbsida > Om Riksarkivet > Kontakta oss > Verksamhetsplatser > Landsarkivet i Uppsala 

[2016-09-04]. 
205 Riksarkivets webbsida > Om Riksarkivet > Kontakta oss > Verksamhetsplatser > Landsarkivet i Uppsala > 

Inför besöket i Uppsala [2016-09-04]. 
206 Riksarkivets webbsida > Om Riksarkivet > Kontakta oss > Verksamhetsplatser > Landsarkivet i Uppsala > 

Inför besöket i Uppsala > Öppettider Uppsala [2016-09-04]. 
207 Riksarkivets webbsida > Om Riksarkivet > Kontakta oss > Verksamhetsplatser > Landsarkivet i Uppsala > 

Vad händer i Uppsala [2016-09-04]. 
208 Riksarkivets webbsida > Om Riksarkivet > Kontakta oss > Verksamhetsplatser > Landsarkivet i Uppsala > 

Vad händer i Uppsala [2016-09-04]. 
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jag ska återkomma till senare. Vad gäller priset för visningsgrupper så anges det 

här vara 750 kronor.209 Som jag tidigare nämnt så uppger dock en av mina infor-

manter att priset höjts till 1400 kronor.210 Informationen på webbsidan tycks alltså 

vara inaktuell, och besökare kan därmed få felaktig information. 

Informationen om arkivbesök på ISOF:s webbsida är inte lika omfattande som 

hos ULA. Under rubriken ”Arkiv och samlingar” finner man information om änd-

rade öppettider och om framplockning av material. Här ombeds besökare också att 

ta kontakt i förväg för att kunna få bästa möjliga service. Här finns även informat-

ion om de olika arkiven och biblioteken och länkar till de olika avdelningarna. 

Slutligen finns information om studiebesök och visningar, där det enbart framgår 

att man ska kontakta någon av avdelningarna för att boka besök.211 Det finns också 

information som handlar specifikt om DFU, där kontaktuppgifter och öppettider 

anges, liksom tider för framplockning av material. Också här framgår att man 

gärna ska ta kontakt i förväg.212 Under rubriken ”Om DFU” finns bland annat all-

män information om avdelningens arkivmaterial.213 Biblioteket har en egen rubrik, 

där det framgår att biblioteksmaterialet plockas fram av personalen och att det 

läses i forskarsalen. Här finns också information om öppettider, vilka ämnesområ-

den som biblioteket omfattar och om olika sökvägar för att hitta material.214 

Mer information om arkivmaterial och arkivbesök finns under rubrikerna 

”Folkminnen” respektive ”Dialekter”, och underrubrikerna ”Samlingar”. Här 

framgår att huvuddelen av materialet är tillgängligt för allmänheten, att det är 

kostnadsfritt och att det inte krävs platsbokning i forskarsalen. Det anges också att 

man gärna ska ta kontakt i förväg om man vill ha en större mängd material. Hur 

man söker efter arkivmaterial, huruvida materialet finns tillgängligt digitalt, kopie-

ring, fotografering, publicering och hur man refererar till materialet finns det 

också kortfattad information om här. Det finns även länkar till mer information 

om olika samlingar och materialtyper.215 Liksom hos Riksarkivet finns alltså in-

formation som kan tänkas rikta sig till både vana och ovana arkivbesökare. Att 

besöksinformation finns på flera olika platser på webbsidan kan dock vara något 

som försvårar för besökare, eftersom det inte är helt tydligt var man ska leta efter 

besöksinformation.  

                                                 
209 Riksarkivets webbsida > Om Riksarkivet > Kontakta oss > Verksamhetsplatser > Landsarkivet i Uppsala > 

Vad händer i Uppsala [2016-09-04]. 
210 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
211 ISOF:s webbsida > Om oss > Arkiv och samlingar [2016-09-04]. 
212 ISOF:s webbsida > Om oss > Kontakt > Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala [2016-09-04]. 
213 ISOF:s webbsida > Om oss > Kontakt > Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala > Om DFU [2016-09-

04]. 
214 ISOF:s webbsida > Om oss > Kontakt > Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala > Biblioteket [2016-09-

04]. 
215 ISOF:s webbsida > Folkminnen > Samlingar; ISOF:s webbsida > Språk > Dialekter > Samlingar [2016-

09-04]. 
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Något som också kan nämnas är möjligheten att få information på andra språk 

än svenska på webbsidorna. Riksarkivet har viss information på engelska, tyska 

och finska, medan ISOF har viss information på nordsamiska, lulesamiska, syd-

samiska, jiddisch, meänkieli, finska, romani chib, svenskt teckenspråk, tyska, eng-

elska och franska. Det är dock bara mer kortfattad information som finns på andra 

språk än svenska, och det saknas mer ingående besöksinformation. Det kan där-

med vara en nackdel för personer som inte kan svenska, och ännu svårare om man 

inte heller behärskar något av de nämnda språken.  

Både Riksarkivet och ISOF har alltså information om praktiska aspekter av 

arkivbesök, även om Riksarkivet har mer omfattande information, medan ISOF i 

större utsträckning uppmuntrar besökare att själva ta kontakt. Är det då någon 

information som inte finns på webbsidorna? Här skulle man kunna relatera till vad 

jag tidigare tagit upp om exempelvis handskriftsläsning och nödvändiga förkun-

skaper. Just information om vad man själv behöver kunna och i vilken omfattning 

man kan vänta sig hjälp från personalen med att till exempel läsa materialet är 

något som inte riktigt framgår, vilket framför allt borde kunna påverka ovana ar-

kivbesökare som inte riktigt vet vad de kan vänta sig. Detta är dock något, vilket 

mina informanter varit inne på, som kan variera från fall till fall beroende på hur 

många som behöver hjälp samtidigt. Kanske kan det därför vara svårt att på ett 

tydligt sätt ange sådan information på webbsidorna. 

Webben som komplement till fysiska arkivbesök 

Som jag nämnt är släktforskare en viktig målgrupp för ULA. Enligt två av mina 

informanter är de en viktig målgrupp även på distans, då många numera använder 

sig av webbtjänster och därmed kan släktforska hemifrån och inte behöver besöka 

arkivet.216 Informant D spekulerar i att personer ur denna grupp kanske då går till 

arkivet ibland för att komma till en annan plats, och komma hemifrån, eller att 

man ingår i exempelvis en studiecirkel.217 Man bör kunna tolka detta som att dessa 

besökare då har ett behov av att byta plats och att träffa andra med samma in-

tresse, och att detta behov då kan tillgodoses genom ett besök vid det fysiska arki-

vet. Vana släktforskare kan enligt mina informanter också behöva hjälp om de ska 

börja använda sig av ett nytt material eller kör fast i sin forskning.218 I dessa fall är 

det då snarast hjälpbehovet som kan tillgodoses genom ett arkivbesök. Man kan 

alltså säga att webbtjänster kan tillgodose behovet av forskningsmaterial för släkt-

forskare i stor utsträckning, men att andra behov snarare kräver att man besöker 

arkivet fysiskt. Därmed kan alltså webbtjänster och fysiska arkivbesök sägas kom-

plettera varandra, genom att de kan tillgodose olika typer av behov. 

                                                 
216 Informanter D och E, ULA, 2016-04-12. 
217 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
218 Informanter D och E, ULA, 2016-04-12. 
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Visningar, behov och representativitet 

I detta avsnitt kommer jag att undersöka synen på besökares behov kopplat till 

visningar, och hur visningar kan anpassas för att tillgodose olika behov. Här 

kommer jag också att komma in på representativitet och hur man tänker kring 

detta vid urvalet. 

Vid ULA förekommer öppna visningar, där man inte i förväg behöver boka in 

sig, vid ett fåtal tillfällen, på Arkivens dag och Släktforskningens dag. Det har 

tidigare hållits fler öppna visningar, men på grund av minskade personalresurser 

hinner man numera inte med så många.219 Detta skiljer sig alltså en del från den 

information som ges på webbsidan. DFU har inga öppna visningar, utan där måste 

visningar bokas in.220 Däremot har man standardvisningar, där man berättar gene-

rellt om sina ämnesdiscipliner.221 En likhet mellan öppna visningar och dessa stan-

dardvisningar bör dock vara att syftet främst är att ge grundläggande information 

om arkivet och dess material. En skillnad är dock att personalen vid DFU vet vilka 

som kommer på standardvisningarna, medan ULA:s personal inte vet detta vid 

öppna visningar.  

Enligt en informant är många som deltar i öppna visningar ovana arkivbesö-

kare, som kan ha fått information via exempelvis en annons och som till exempel 

kan vara intresserade av att börja släktforska.222 Bristen på öppna visningar bör 

alltså huvudsakligen påverka ovana arkivbesökare, som troligtvis har ett behov av 

den typ av grundläggande information och inspiration som sådana visningar kan 

ge. Eventuellt kan bristen på öppna visningar därmed göra att vissa inte lägger 

märke till arkiven, och att det därmed också kan bli svårare att locka nya målgrup-

per. En informant medger att det kan vara så.223 Detta kan jämföras med Mansfi-

eld, som menar att arkivinstitutionernas syfte med Arkivens dag är just att väcka 

intresse för arkiven snarare än att vara bildande i sig.224 Det borde även kunna på-

verka personer som inte tillhör någon förening eller dylikt, eftersom det bör vara 

mindre troligt att enstaka personer bokar in visningar. En informant vid DFU 

nämner också att det är viktigt att åta viss försiktighet när det gäller unikt arkiv-

material.225 Man vill alltså ha en viss kontroll på vilka som besöker arkivet av sä-

kerhetsskäl, vilket kan vara en orsak till att man inte gör mer sådana satsningar 

riktade till allmänheten. En annan orsak till detta är att det helt enkelt saknas re-

surser.226  

                                                 
219 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
220 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
221 Informant B och C, DFU, 2016-03. 
222 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
223 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
224 Mansfield (2014), s. 56. 
225 Informant A, DFU, 2016-03-17. 
226 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
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Generellt så anpassas visningarna dock efter gruppens önskemål och förkun-

skaper, vilket flera informanter tar upp.227 Enligt två informanter vid DFU skiljer 

sig deras specialvisningar från standardvisningarna just genom att man vid speci-

alvisningarna anpassar sig efter gruppens intresseområde.228 Här kan man alltså 

anpassa sig till olika gruppers specifika behov, och inte enbart tillgodose ett 

grundläggande informationsbehov. Enligt informationen på webbsidan tycks det 

dock som att man bara kan göra dessa anpassningar i begränsad utsträckning. Det 

är med andra ord något oklart hur förhållandena ser ut vad gäller kontroll över 

tillgängliggörandet i samband med visningar, och hur mycket kontroll besökare 

kan sägas ha. 

En informant vid ULA påpekar att det trots allt är arkivpersonalen som väljer 

ut det material som ska visas, även om man har besökarnas önskemål att utgå 

ifrån.229 Även om det finns ett formulerat behov från besökarna är det med andra 

ord upp till arkivpersonalen att tolka detta. Jag kommer i nästa avsnitt att under-

söka hur urvalet av material, och därmed också tolkningen av besökares behov, 

går till. 

Urval av visningsmaterial 

Hur tänker då arkivpersonalen när det gäller att välja ut lämpligt material, och 

vem tar besluten? Vid både DFU och ULA är det den visningsansvariga själv som 

har ansvaret för att välja ut material.230 Enligt en informant vid ULA har arkivin-

stitutionen inte några särskilda riktlinjer när det gäller material som ska visas, för-

utom att man måste ta hänsyn till sekretessbestämmelser.231 Informanter B och C 

vid DFU menar att avdelningscheferna tidigare haft mer att säga till om vad gäller 

materialurval, men att detta kommit att förändras då flera anställda nu arbetat där 

längre än sina chefer. De påpekar dock att de visningsansvariga lärs upp internt, 

och att alla ska tänka på att visa upp bredden i materialet, och även ta hänsyn till 

olika perspektiv. Här nämner mina informanter jämställdhetsperspektiv, minori-

tetsuppdrag, mångkulturellt uppdrag, barn- och ungdomsperspektiv och hbtq-

perspektiv. De nämner även att myndigheten samlar in information genom om-

världsbevakning, som de sedan kan använda sig av för att uppdatera innehållet i 

sina visningar och den information som ges.232 Också informant F menar att hen 

ofta väljer ut material som visar på arkivinstitutionens bredd, speciellt då besökar-

na inte har några specifika önskemål.233 Generellt tycks det alltså som man vid 

arkivinstitutionerna försöker vara inkluderande vid urvalet av visningsmaterial. 

                                                 
227 Informant A, DFU, 2016-03-17; informant D, ULA, 2016-04-12. 
228 Informanter B och C, DFU, 2016-03. 
229 Informant D, ULA, 2016-04-12. 
230 Informanter B och C, 2016-03; informant F, ULA, 2016-04-14. 
231 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
232 Informanter B och C, DFU, 2016-03. 
233 Informant F, ULA, 2016-04-14. 



 57 

Att arkivpersonalen har relativt stor frihet vad gäller visningsmaterial, och att man 

lärs upp internt kan jämföras med Eek-Karlsson, som beskriver kommunikation 

inom en grupp som en viktig del i att skapa gemensamma ramar för hur denna 

grupp vill beskriva omvärlden och för hur de ska handla.234 Det skulle därmed 

kunna antas att den interna kommunikationen inom arkivinstitutionerna har en 

viktig del i att skapa de rådande normsystemen, medan kommunikation med ex-

terna aktörer har en mindre betydelse, även om det är svårt att veta i vilken om-

fattning exempelvis omvärldsbevakning påverkar verksamheten och dess normsy-

stem.   

Informanter B och C menar att man generellt försöker välja ut material som 

ska väcka intresse hos besökarna.235 Även informant F är inne på samma sak, och 

menar att hen vill att besökarna ska komma ihåg besöket som något positivt och 

roligt, och att arkivet ska framstå som en plats som kan vara intressant att komma 

tillbaka till.236 

Jag har även frågat mina informanter om det finns något ”standardmaterial” 

som ofta visas upp, vilket kan säga något om representativitet. Vid DFU visar man 

när det gäller folkminnen ofta upp 

traditionella uppteckningar som går på djupet, frågelistor som snabbt kan ge bred kunskap om 
ett ämnesområde, fotografier som fångar ögonblick i historien, illustrationer som visar vilken 
möda som lagts på vissa arkivhandlingar, ordspråk som visar en länk mellan vårt ämne och 
språkvetenskapen, och snörlekar eller påskbrev eller liknande som visar att vi har äldre 
material om barn- och ungdom i samlingarna.237 

Mina informanter menar också att man försöker få en relativt jämn fördelning 

mellan manliga och kvinnliga upptecknare i urvalet av material, även om det 

mesta materialet skapats av män. Vad gäller dialekter så fokuserar man främst på 

de platser som besökarna kommer från. Informanterna påpekar även att många 

sagespersoner i äldre uppteckningar var äldre personer på landsbygden, och att det 

därmed främst är denna grupp som finns representerad i detta material. Oftast in-

går lite ”standardmaterial” i visningarna även då grupperna har specifika önske-

mål.238 Något som kan vara intressant här är att mina informanter framför allt tycks 

fokusera på just äldre material när de beskriver ”standardmaterialet”, vilket kanske 

också kan kopplas till en äldre målgrupp, som påverkar materialurvalet även för 

yngre besökare. Mina informanter nämner dock att man med hjälp av nyinsamling 

i framtiden kommer att bli bättre på att visa upp minoritetsmaterial för intresse-

rade personer. Här nämner de samiskt, finskt, meänkieliskt, skogsfinskt, judiskt, 

romskt, svenskamerikanskt och estlandsvenskt material, och tillägger även att 

                                                 
234 Eek-Karlsson (2012), s. 20. 
235 Informanter B och C, DFU; 2016-03. 
236 Informant F, ULA, 2016-04-14. 
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myndigheten har en del hbtq-material.239 Det kan då vara intressant att fråga sig om 

detta material kommer att ingå i ”standardmaterialet”, vilket man kan tolka det 

som att det inte gör idag, eller om det främst visas för specialintresserade grupper 

som specifikt efterfrågat det. Man kan därmed också fråga sig huruvida visningar-

na verkligen blir representativa även om själva det existerande arkivmaterialet 

representerar olika grupper.  

Enligt en informant vid ULA har man där skrivit ner listor över material som 

kan fungera som ”standardmaterial” för olika grupper, och dessa listor kan sedan 

kompletteras när man hittar nytt passande material. På detta sätt behöver man inte 

leta upp material på nytt om det kommer en grupp med liknande önskemål. Min 

informant nämner även att det finns mer generellt ”standardmaterial”, men att 

detta snarast utgörs av en blandning och inte av någon viss materialtyp.240 Infor-

manten menar också att hen brukar tänka på representativitet, men att det kan vara 

svårt att ha ett representativt material om en grupp har ett specifikt önskemål. Hen 

vill annars gärna ha med material från alla fem län som ULA har material från, 

och gärna också från olika arkivbildare. När det gäller visningar för SFI så nämner 

dock min informant att hen nästan enbart har med material från Uppsala, i och 

med att Uppsala då är dessa personers nya hembygd, och att material därifrån då 

kan vara det som bäst representerar dem. På frågan om det är någon grupp som 

inte finns representerad i materialet svarar min informant att resande kan vara en 

sådan grupp. 241 

I och med att DFU och ULA arbetar på olika sätt och har olika typer av 

material kan det därför vara svårt att jämföra dem i avseende på urval av vis-

ningsmaterial. Något som de dock tycks ha gemensamt är en vilja att visa upp en 

bredd vad gäller material, men att man samtidigt har besökarnas önskemål att för-

hålla sig till.  

Aktiva visningar 

En speciell sorts visningar, som framför allt riktar sig till skolor och universitet, är 

de aktiva visningarna, där visningsdeltagarna även får utföra vissa uppgifter. Vid 

ULA har man visningar med workshops för studenter, speciellt för dem som läser 

historia, där de får titta på olika typer av material och sedan svara på frågor om 

det.242 En informant nämner att man bestämde sig för att ha denna typ av visningar 

för studenter som genom sin utbildning ska lära sig att vara källkritiska.243 Här 

tycks det alltså som att initiativet har tagits av arkivinstitutionen snarare än av 
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skolan. ULA har dessutom workshops för gymnasieelever.244 Även vid DFU har 

man visningar för studenter som fokuserar på deras ämne och där de får lösa ar-

kivuppgifter som ingår i utbildningen.245 

Vid DFU har man också visningar med arkivuppgifter för gymnasieelever, 

och jag har genomfört en observationsstudie av en sådan visning för att undersöka 

vilket material som visas och vilken typ av uppgifter eleverna får genomföra. Vis-

ningen började inne i visningslokalen, där den visningsansvariga kort presenterade 

myndigheten och dess avdelningar. Hen berättade därefter om insamlingsverk-

samheten, dess historia och dess syfte. Av frågor till eleverna framgick det att de 

hade vissa tidigare kunskaper om detta. Den visningsansvariga visade också upp 

och presenterade olika typer av material, och nämnde då även hur detta samlats in 

och betydelsen av att problematisera. Eftersom visningen handlade om dialekter 

var det olika former av insamlat skriftligt dialektmaterial som var i fokus. Jag no-

terade här att det var uteslutande äldre material som visades, vilket kan jämföras 

med vad jag tidigare skrivit om materialurval. Den visningsansvariga berättade 

dock även om hur verksamheten ser ut idag och fick genom frågor eleverna att 

jämföra med moderna företeelser. Avslutningsvis berättade den visningsansvariga 

om hur materialet kan användas till forskning, vilken forskning som bedrivs idag 

och vilken utbildning man behöver för att bli forskare. Vi förflyttade oss därefter 

till ett konferensrum där uppgiften som eleverna skulle genomföra presenterades. 

Denna bestod i att de skulle göra en dialektordbok, där de fick välja mellan två 

typer av källmaterial, kortregister med dialektord och frågelistsvar, att utgå ifrån. 

Även detta var ett äldre material, men eleverna uppmanades dock att även vara 

källkritiska och problematisera materialet.246   

Denna typ av visningar kan alltså huvudsakligen kopplas till utbildning, och 

tycks ha tillkommit för att tillgodose universitetens och skolornas behov. En in-

formant vid ULA nämner dock att det finns vissa planer på att ha en form av ak-

tiva visningar även för ovana släktforskare, där de får leta efter information om en 

viss person i olika typer av källmaterial. Detta har man dock inte genomfört än, 

och min informant tror att det eventuellt kan vara för svårt för ovana personer, 

men att det ändå kan vara värt att pröva såsom en introduktion till släktforsk-

ning.247  
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Respons från användare 

Eftersom en stor del av källmaterialet för min studie kommer från intervjuer med 

arkivpersonal är det därmed också deras perspektiv som ligger i fokus för min 

undersökning. Jag har dock ställt frågan till mina informanter om vilken respons 

de fått från besökare, vilket kan ge en viss uppfattning om även arkivbesökarnas 

synsätt. Det kan även säga något om deras behov och huruvida de anser att dessa 

har tillgodosetts. 

Enligt flera informanter vid DFU får man ofta positiv respons från besökare. 

En informant menar att besökare till exempel kan tycka att de fått ett bra bemö-

tande från personalen och tackat för det.248 Många kan också bli glatt överraskade 

av nivån på den service de fått och att det har gått fort.249 Enligt två informanter 

vid ULA består den positiva responsen ofta i att besökare tackar för den hjälp de 

fått med att lösa ett specifikt problem. I ett fall har det även hänt att medarbetare i 

flera år fått julkort från utländska släktforskare som besökt arkivet, något som 

enligt mina informanter dock är mycket ovanligt.250 En form av respons är också 

att besökare skickar resultatet av sin forskning till arkivet, vilket sedan kan använ-

das av andra. Flera av ULA:s databaser har enligt en informant tillkommit på detta 

sätt, och det händer också att både amatörforskare och professionella skänker ex-

emplar av sin forskning till ULA:s bibliotek.251 En informant nämner att visnings-

deltagare ofta uttrycker att visningen varit rolig och kan också ställa frågor. I vissa 

fall händer det också att visningsdeltagare vill beställa fram det material de fått se 

för att kunna studera det ytterligare.252 

Mina informanter vid ULA nämner inte att man fått någon negativ respons. 

En informant nämner skämtsamt att ”det är ingen som skäller på oss i alla fall”.253 

Vid DFU har man däremot fått viss negativ respons. Det man oftast får kritik för 

är enligt två informanter de begränsade öppettiderna.254 Vissa besökare kan också 

ha haft förhoppningar om att få besöka arkivlokalen och biblioteket, och det kan 

då vara en viss besvikelse att man inte får göra det, även om de flesta besökare 

inte har sådana förväntningar.255 Något annat som man enligt två informanter fått 

hård kritik för är att ISOF stängt sina avdelningar i Umeå och Lund, och att det 

sedan cirkulerat felaktig information om detta som personalen varit tvungna att 

bemöta.256  
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Något som man bör komma ihåg är att responsen rimligtvis främst bör komma 

från personer som faktiskt besökt arkivet, och som troligen i många fall redan till-

hör målgrupperna. Detta bör alltså inte kunna säga så mycket om icke-

målgruppernas, eller de personers som inte besökt arkivet, behov. Några undantag 

skulle kunna vara kritiken mot DFU:s öppettider och mot nedläggningarna av av-

delningar, som rimligtvis skulle kunna komma från personer som själva inte be-

sökt arkivet, och som anser att dessa faktorer påverkar deras möjligheter att göra 

detta. Som jag tidigare nämnt kan en faktor som bidrar till att skapa icke-

målgrupper vara att man inte är dagledig, något som tycks bekräftas av att DFU 

faktiskt fått kritik för att de enbart har öppet under dagtid. 

Sammanfattning: behov, målgrupper och icke-målgrupper 

Jag kommer här att sammanfatta de resultat jag kommit fram till rörande synen på 

arkivbesökares behov, och hur dessa behov kan kopplas till olika grupper och till 

normer. Det finns behov som kan tillgodoses, och även sådana som inte kan till-

godoses. Om man ska koppla detta till normer bör man då fråga sig vems behov 

det är som kan, och som inte kan, tillgodoses. 

När det gäller att hitta och ta fram material nämner mina informanter olika 

grupper som särskilt resurskrävande, och det kan då handla om antingen forskare, 

studenter eller släktforskare. Att det kan vara särskilt resurskrävande att hjälpa 

besökare bör kunna bero på om de har komplicerade frågeställningar, om de vill 

ha ett omfattande material eller ett material som inte används så ofta, eller att de 

har svårt att formulera sitt behov och därmed behöver hjälp med detta. Gemen-

samt för dessa behov är dock att arkivpersonalen kan hjälpa till att tillgodose dem, 

även om det kan vara tidskrävande. De grupper som nämnts kan som jag tidigare 

konstaterat räknas till arkivens målgrupper. Kanske kan man säga att de därmed 

”tillåts” att ha komplicerade och tidskrävande behov, men att dessa trots allt kan 

tillgodoses i och med att de ingår i normen för arkivbesökare. Det kan alltså sägas 

att det här handlar om behov kopplade till den akademiska normen, och i ULA:s 

fall också till släktforskarnormen. Dock är det inte alltid som målgruppers behov 

kan tillgodoses. Ett exempel på detta är att forskare vid DFU kan ha önskemål om 

att få besöka arkivlokalen, vilket man bara tillåter i vissa fall om dessa ansökt i 

förväg. Detta kan tolkas som att det finns en medvetenhet bland dessa besökare 

själva om att de är en viktig målgrupp för arkivinstitutionen, och kanske att de 

också är vana vid att deras behov därmed kan tillgodoses i stor utsträckning.  

Ett behov som man enbart kan tillgodose i viss mån är att hjälpa till med är 

handskriftsläsning. Vissa informanter menar att detta kan vara särskilt svårt för 

yngre personer eller personer med utländsk bakgrund, men att det också kan vara 

svårt för andra. Behovet att få hjälp med läsning av längre texter kan alltså inte 

tillgodoses, förutom vid arkivvisningar. Oförmåga att läsa handskrift har också 
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uttryckts som problematiskt om man ska forska i arkiv. När det istället gäller be-

hov av hjälp med att använda modern teknik beskrivs inte detta som något speci-

ellt problematiskt. Detta hjälpbehov kopplas främst till äldre besökare vid ULA, 

som åldersmässigt är en viktig målgrupp. Om man här skulle säga att yngre gene-

rellt har ett större behov av hjälp med handskriftsläsning medan äldre generellt 

behöver mer hjälp med användning av modern teknik så bör man alltså kunna 

konstatera att det huvudsakligen är de äldres behov som kan tillgodoses. Därmed 

borde man också kunna säga att en arkivbesökare bör kunna läsa handskrift, men 

behöver inte kunna använda modern teknik i större utsträckning, vilket gör att 

äldre personer generellt kan sägas passa bättre in i normen för en arkivbesökare.  

När det gäller information på arkivinstitutionernas webbsidor är just denna typ 

av information om vilka förkunskaper som krävs något som saknas. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att det är svårt att precisera exakt vad man behöver 

kunna. En annan kan dock vara att man helt enkelt inte tänker på detta, att det 

finns en undermedveten uppfattning om att arkivbesökare exempelvis bör kunna 

läsa handskrift, medan man däremot är medveten om behovet av rent praktisk in-

formation om exempelvis öppettider och kontaktinformation, som troligen alla 

besökargrupper kan ha användning för. Ett undantag bör dock vara personer som 

inte behärskar svenska eller något av de andra språk som webbsidorna kan ge in-

formation på. 

Man kan också säga att det kan finnas en undermedveten föreställning om be-

sökares syn på arkivpersonalens uppgifter, alltså vad man kan vänta sig att få hjälp 

med och vad man bör göra själv. Ett exempel på detta kan vara att besökare vill ha 

forskning utförd, något som arkivpersonalen dock inte ser som sin uppgift. Detta 

är något som det inte heller går att hitta någon tydlig information om på webbsi-

dorna, trots att mina informanter har en relativt tydlig uppfattning om hur mycket 

de har möjlighet att hjälpa till.  

Mina informanter uppger att man i stor utsträckning anpassar sig efter de be-

sökare som kommer. Man bör alltså kunna säga att målgruppernas behov har stor 

inverkan på arkivpersonalens syn på besökares behov överlag. Detta kan också 

tolkas som att målgrupperna har ett stort inflytande när det gäller kontrollen över 

tillgängliggörandet. När det gäller att tolka besökares behov bör det alltså vara 

lättare att förutse just målgruppernas behov, vilket man har erfarenhet av, medan 

andra gruppers behov bör vara mer svårtolkade.  
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Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att synliggöra de normer och värderingar kopp-

lade till olika åldersgrupper som ligger till grund för arkivens tillgängliggörande-

verksamhet, och mitt fokus har legat på tillgängliggörande vid fysiska arkivbesök. 

Också att undersöka maktförhållanden kopplade till denna verksamhet har varit en 

del av mitt syfte. Min undersökning har huvudsakligen baserats på intervjuer med 

arkivanställda, samt material från webben, styrdokument och en observationsstu-

die. På ett teoretiskt plan så har jag utgått från ett normkritiskt och ett intersekt-

ionellt perspektiv, vilket använts för att förklara vilken eller vilka grupper som 

kan sägas utgöra normen och vilka kategoriseringar som kan samverka för att in-

divider ska hamna utanför denna norm. 

Den första av mina frågeställningar har handlat om vilka grupper som arkivin-

stitutionerna inte vänder sig till och vilka som inte besöker arkiven, och även var-

för man inte vänder sig till dessa grupper. Då jag utgått från ett normkritiskt och 

intersektionellt perspektiv så har jag här snarast undersökt vilka faktorer som kan 

samverka och bidra till att individer hamnar utanför arkivens målgrupper och 

därmed utanför normen för arkivbesökare. Enligt de arkivanställda som jag inter-

vjuat har arkivinstitutionerna inte några uttalade grupper som de inte vänder sig 

till, vilket väl inte heller var att vänta då det handlar om två statliga myndigheter 

som enligt sina uppdrag ska ha en relativt bred målgrupp samt inkludera olika 

perspektiv i sin verksamhet. För att komma åt dessa icke-målgrupper har jag istäl-

let fokuserat på vilka som inte besöker arkiven och vilka som är svåra att nå ut till. 

Här har jag funnit att de faktorer som kan vara starkast bidragande till att individer 

hamnar utanför målgruppen är att man inte tillhör den akademiska världen, att 

man härstammar från ett land utanför västvärlden, samt att man är vuxen och icke-

dagledig. Vad gäller åldersgrupper så kan man konstatera att barn och ungdomar 

skulle kunna räknas till målgruppen i och med att de har möjlighet att besöka ar-

kiven genom skolan, och att det även ingår i arkivens uppdrag att vända sig till 

denna grupp. Dock kan det diskuteras om det kanske snarare är skolan själv som 

bör räknas till målgruppen i och med att eleverna inte besöker arkivet självmant. 

Även pensionärer kan sägas ha möjlighet att besöka arkiven i och med att de ofta 

är daglediga. När det gäller personer inom den akademiska världen, och även 

andra som använder arkivmaterial i sitt yrke, kan man konstatera att åldersfaktorn 

spelar en mindre roll, liksom troligen också geografiskt ursprung. Enligt de både 
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undersökta arkivinstitutionernas instruktioner framgår det också att samverkan 

med exempelvis universitet är något som ska ingå i institutionernas verksamhet, 

vilket också bör stärka resonemanget om att delaktighet i den akademiska världen 

kan ha starkare påverkan än andra faktorer. 

Vilka är då orsakerna till att vissa grupper hamnar utanför arkivens målgrupp? 

Här har jag funnit att resursbrist spelar en viktig roll, och nedskärningar kan leda 

till att man både minskar på den personal som arbetar med utåtriktad verksamhet 

och att de ekonomiska resurserna för riktade satsningar saknas, även om det finns 

en vilja bland personalen att göra mer. En annan orsak är att arkivinstitutionernas 

verksamhet till stor del är reaktiv, vilket också det kan kopplas till resursbrist, då 

man inte har tid att göra mycket mer än att sköta den löpande verksamheten. Att 

vissa grupper i dagsläget är svåra att nå ut till kan eventuellt också förklaras med 

att en del arbete för att bredda målgruppen sker på sikt, då man exempelvis vid 

DFU hoppas att nyinsamling av material ska leda till att fler grupper i framtiden 

kommer att besöka arkivet. Här kan man jämföra med Beckmans resonemang 

kring kulturarv och identitet, där han menar att vissa människor ses som ”tradit-

ionella” och äger en kollektiv identitet genom kulturarvet, medan andra ses som 

”moderna” och då genom sin kännedom om kulturarvet frigjort sig från dess iden-

titetsbildande funktion.257 Om man genom att representera fler grupper i arkiv-

materialet också ska kunna inkludera dessa i målgrupperna för tillgängliggörandet 

bör i så fall synen på dessa människors förhållande till kulturarvet spela en viktig 

roll. Om synen på vissa grupper som ”traditionella” är dominerande bör detta då 

kunna ha en exkluderande effekt, om grupperna själva inte delar denna syn och 

därmed inte heller känner sig inkluderade i verksamheten eller motiverade att be-

söka arkivet. En annan orsak till att vissa grupper är svåra att nå ut till är också 

arkivens öppettider, vilket huvudsakligen är under dagtid, och att man därmed 

måste kunna besöka arkivet under dagen. Något annat som bör kunna påverka är 

tradition, alltså att man länge vänt sig till en viss målgrupp och att detta därmed 

tas för givet. Även personalens okunskap om arkivmaterialet kan vara bidragande. 

Att man inte har kunskap om huruvida det finns något material som kan vara in-

tressant för en viss grupp kan då göra att man inte aktivt vänder sig till denna 

grupp. Detta kan också jämföras med vad Maliniemi konstaterat rörande samiskt 

och kvänskt arkivmaterial i norska arkiv. Hon menar att det finns svårigheter med 

att få tillgång till detta material, vilket hon förklarar med att arkivering är en sub-

jektiv process som styrs av vissa intressen, samt att bristande språkkunskaper 

också kan spela in.258 Denna subjektiva process kan då sägas vara styrd av existe-

rande normsystem, som kan påverka både tillgängliggörande och representativitet. 

Tradition och okunskap om visst material kan även påverka grupper inom den 
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akademiska världen, eftersom vissa ämnesområden har en starkare traditionell 

koppling till arkivvärlden än andra. 

Min andra frågeställning har berört synen på arkivbesökare och deras behov, 

och hur behoven kan kopplas till olika grupper. Behoven kan här delas in i de som 

kan och som inte kan tillgodoses. Något som jag konstaterade här var att man i 

stor utsträckning tycks kunna tillgodose de behov som handlar om att formulera 

sina behov och att söka fram material. Forskare kan ibland ha komplicerade fråge-

ställningar som kräver mycket tid, medan studenter i större utsträckning kan be-

höva hjälp med att formulera sitt behov och vad de egentligen letar efter. Något 

som kan noteras är att båda dessa grupper hör till den akademiska världen, och det 

tycks som att dessa behov kan tillgodoses även då det kan krävas mer resurser. 

Däremot kan arkivpersonalen inte hjälpa till att läsa handskrift i någon större ut-

sträckning, ett behov som vissa informanter främst kopplar till yngre besökare. 

Det har också nämnts att det är vanligare att äldre besökare behöver hjälp med 

modern teknik, vilket däremot tycks vara ett behov som kan tillgodoses. I detta 

fall tycks det alltså som att äldre personers behov kan tillgodoses i större utsträck-

ning än yngres. En förklaring kan vara att det krävs mindre tidsmässiga resurser 

för att hjälpa till med tekniska problem än med handskriftsläsning, och skillnaden 

borde i så fall bli större i samband med resursbrist. Eventuellt kan det också finnas 

en undermedveten uppfattning om att handskriftsläsning är något som arkivbesö-

kare bör behärska, vilket i så fall skulle kunna kopplas till tradition. Ett annat be-

hov som inte kan tillgodoses är att utföra forskning åt besökare, vilket också det är 

ett tidskrävande arbete. De personer som har detta behov är troligen främst ovana 

arkivbesökare som inte känner till vilken hjälp man kan vänta sig att få. Här har 

jag även konstaterat att det inte finns någon tydlig information om detta på arkiv-

institutionernas webbsidor, men att det däremot finns mycket rent praktisk in-

formation. Det kan alltså tyckas som att man till viss del tar för givet, troligen 

främst omedvetet, att arkivbesökare redan har vissa förkunskaper. Även Åström-

Iko har konstaterat att arkivbesök, till skillnad mot musei- och biblioteksbesök, 

kräver vissa förkunskaper, vilket hon också kopplar till den traditionella inrikt-

ningen på användare från den akademiska världen.259 Det tycks också som att arki-

vens målgruppers behov kan tillgodoses i större utsträckning, medan de behov 

som inte kan tillgodoses främst kan kopplas till icke-målgrupper. Ett undantag är 

däremot vad en informant vid DFU nämnt om att etablerade forskare ibland kan 

ha förhoppningar om att själva besöka arkivlokalen, vilket man enbart tillåter i 

vissa fall om en ansökan har gjorts i förväg. Här handlar det alltså om en mål-

grupps behov som inte kan tillgodoses. Som jag nämnt ska de undersökta arkivin-

stitutionerna enligt sina instruktioner samverka med universitet, och därmed bör 

man kunna säga att forskare är en väsentlig målgrupp, vilket det kanske också 

                                                 
259 Åström-Iko (2003), s. 19-20. 
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finns en medvetenhet om bland forskare själva. Det kan dock tyckas som att DFU 

här vill upprätthålla en skillnad mellan det interna, alltså arkivinstitutionen själv, 

och det externa, det vill säga besökarna, medan vissa forskare eventuellt har en 

annan syn på denna skillnad.   

Synen på arkivbesökares behov kan också jämföras med Baumans resone-

mang om ”de andra”. Enligt Bauman är förståelsen, vilken gör människor lika 

varandra, alltid densamma. Denna förståelse har uppstått genom att vi umgåtts 

med andra människor, och vi tar den för givet. Missförstånden däremot, som gör 

oss olika, är många, och alla är specifika. I och med missförstånden blir objekten 

synliga och kan därmed inte längre tas för givna.260 Man kan säga att förståelsen i 

detta sammanhang innebär de gemensamma referensramar som delas av arkivper-

sonalen och de grupper som inkluderas i arkivbesökarnormen. Förståelsen kan då 

innebära att man vet vad ett arkiv är, hur man beter sig i ett arkiv, och vad man 

kan få hjälp med. Missförstånden uppstår istället då någon inte delar dessa refe-

rensramar, vilket i sin tur skapar ett avstånd genom att dessa besökare urskiljs 

gentemot andra. När man kopplar detta resonemang till besökares behov så kan 

man också påstå att behoven blir mer svårtolkade om den ömsesidiga förståelsen 

saknas, då missförstånden är specifika och därmed också bör vara svårförutsäg-

bara. Detta kan också jämföras med Ploom & Månsson, som menar att arkiven 

kan ha svårt att nå användare eftersom personer som vänder sig till arkiven gene-

rellt har svårt att förstå vad ordet arkiv egentligen betyder, vad arkiven egentligen 

innehåller och hur man ska kunna hitta något i dem.261 

Den tredje av mina frågeställningar har berört arkivinstitutionernas handlings-

utrymme när det gäller tillgängliggörande, vilket jag menar kan bidra till att sätta 

in de normer som existerar inom verksamheten i ett större sammanhang, och för-

klara på vilken nivå kontrollen över tillgängliggörandeverksamheten ligger. Här 

har jag kommit fram till att de styrdokument som finns säger mycket lite om hur 

tillgängliggörandet ska gå till i praktiken, och vilket material som ska visas upp. 

Även informanterna själva menar att arkivpersonalen har ett stort inflytande, och 

även om de kan läras upp internt så har individen mycket att säga till om. Att kon-

trollen huvudsakligen ligger på den interna nivån kan också jämföras med Eek-

Karlsson, som menar att kommunikationen inom en grupp har en viktig del i 

skapandet av och upprätthållandet av normsystem.262 Att tillgängliggörandeverk-

samheten till stor del styrs av efterfrågan gör dock att även arkivbesökare påverkar 

handlingsutrymmet, vilket dock främst bör gälla målgrupperna. 

Vilka åldersrelaterade normer är det då slutligen som blir synliga genom mina 

resultat? Enligt Kalonaityté används olika termer för att benämna normativa före-

ställningssystem beroende vilken teoribildning man utgår ifrån, och normen kan 

                                                 
260 Bauman (1995), s. 182-184, delvis efter Alfred Schütz. 
261 Ploom & Månsson (2003), s. 90. 
262 Eek-Karlsson (2012), s. 20. 
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då vara exempelvis eurocentrism eller heteronorm.263 Det är dock svårare att säga 

generellt att en viss åldersgrupp ses som norm, utan jag menar att normerna i detta 

fall blir mer kontextberoende. I den statliga arkivkontext som jag undersökt har 

jag konstaterat att man kan tala om en ”äldrenorm”, som dock inte är lika stark i 

alla sammanhang. Enligt de los Reyes & Martinsson och Lykke är en grundläg-

gande del av ett intersektionellt perspektiv att studera hur olika kategorier är 

sammanfogade och hur de påverkar och förändrar varandra.264 Efter att ha genom-

fört min undersökning kan jag konstatera att kategorin ålder här förändras om man 

tillhör den akademiska världen eller på annat sätt använder arkiv i sitt yrke. I dessa 

fall kan ålder inte sägas ha en avgörande betydelse för inkludering eller exklude-

ring, och därmed kan denna kategori sägas ha förändrats genom att dess betydelse 

minskat i förhållande till andra kategorier. Man skulle kunna tala om en ”akade-

mikernorm” som hierarkiskt sett då blir överordnad ”äldrenormen”. En sådan 

”akademikernorm” kan också diskuteras i förhållande till en yngre åldersgrupp. 

Jag har i denna uppsats diskuterat huruvida det i själva verket är barn och ungdo-

mar eller skolan som kan ses som en av arkivens målgrupper. Här bör man kunna 

säga att ”akademikernormen” har en stark inverkan på kategorin ålder, genom att 

skolan kan ses som en ”inkörsport” till den akademiska världen. Utan skolan 

skulle en ung ålder förmodligen vara en huvudsakligen exkluderande faktor, me-

dan dessa faktorer kombinerade istället fungerar inkluderande.  

Eftersom min undersökning till stor del utgått från intervjuer så är det därmed 

huvudsakligen arkivpersonalens perspektiv som varit i fokus, och det går därför 

inte att dra några generella slutsatser kring hur arkivbesökarna själva ser på arkiv-

besök och behov. Min undersökning har omfattat två avdelningar vid två olika 

statliga myndigheter: DFU som tillhör ISOF, och ULA som är en del av Riksarki-

vet. Båda dessa är statliga arkivinstitutioner, och tillgängliggörande av arkiv-

material är en viktig del av deras verksamhet. När det gäller generaliserbarhet 

kring mina resultat så menar jag att det är sannolikt att resultat som kan kopplas 

till resursbrist även kan vara giltiga för andra institutioner med liknande uppgifter 

och begränsade resurser. Eftersom resursbrist leder till prioriteringar måste in-

stitutioner med knappa resurser fokusera på den löpande verksamheten och det 

mest väsentliga, medan annan verksamhet, som exempelvis att försöka locka nya 

målgrupper, måste prioriteras bort. När det handlar om faktorer som bidrar till att 

skapa icke-målgrupper så borde det vara relativt generellt att man har svårare att 

besöka arkiv om man inte är dagledig eller inte använder arkivmaterial i sitt yrke. 

Även utländsk härkomst, åtminstone om man inte behärskar det svenska språket, 

bör vara en relativt generell faktor som försvårar arkivbesök och bidrar till exklu-

dering. 

                                                 
263 Kalonaityté (2014), s. 11-12. 
264 de los Reyes & Martinsson (2005), s. 21-22; Lykke (2010), s. 51.  
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I min studie har jag berört frågan om huruvida det är skolan eller eleverna som 

egentligen kan ses som en målgrupp för arkiven. I och med att eleverna inte själva 

valt att besöka arkiven så kan detta tala för att målgruppen i själva verket är sko-

lan, och att arkivbesöket är tänkt att uppfylla skolans pedagogiska behov. Exakt 

hur dessa behov formulerats och hur man inom skolan ser på arkiv och arkiv-

material är dock något som fallit utanför ramen för denna studie. Det kan däremot 

vara ett förslag till vidare forskning att undersöka hur kommunikationen mellan 

skolor och arkivinstitutioner fungerar när det gäller synen på behov och förvänt-

ningar i samband med arkivbesök.  

Jag har i detta arbete undersökt det fysiska tillgängliggörandet och de normer 

som förekommer inom denna verksamhet. Något man kan fråga sig är dock om 

alla verkligen måste besöka arkivet fysiskt, eller om webben kan fungera som en 

fullgod ersättning? Jag har här konstaterat att webben och fysiska arkivbesök kan 

komplettera varandra, och tillgodose olika former av behov, vilket kan ses som att 

båda formerna av tillgängliggörande har ett värde som kan vara svårt att ersätta. 

Tidigare forskning har också visat att arkivariers personliga hjälp kan vara viktig 

för att hitta det material man söker efter.265 Som Lundbäck har konstaterat så me-

nar dock arkivinstitutioner med begreppet tillgängliggörande ofta tillgängliggö-

rande via Internet.266 Jag frågade mig i inledningen av denna uppsats om den digi-

tala utvecklingen och de ökade intresset för arkivpedagogik medfört att arkivin-

stitutionerna i större utsträckning kommit att vända sig till en yngre målgrupp. Jag 

har dock konstaterat att man i stor utsträckning vänder sig till en äldre målgrupp 

vad gäller fysiskt tillgängliggörande. Det kunde därmed vara av intresse att även 

undersöka normer kopplade till webbaserat tillgängliggörande och hur dessa i så 

fall förhåller sig till normer inom fysiskt tillgängliggörande. Detta är något som 

det inte funnits utrymme för i denna studie, men det kan dock vara ett förslag till 

ytterligare forskning. 

                                                 
265 Sundqvist (2009), s. 208-209, 216-217; Åström Iko (2003), s. 19-20. 
266 Lundbäck (2012), s. 50-52. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka de åldersrelaterade normer som 

ligger till grund för tillgängliggörandet vid statliga arkivinstitutioner, med fokus 

på fysiskt tillgängliggörande och besökare vid de fysiska arkivinstitutionerna. Mer 

specifikt så undersöks vilka samhällssgrupper som arkivinstitutionerna inte vänder 

sig till och vad detta beror på, hur arkivpersonalen ser på arkivbesökares behov, 

samt vilket handlingsutrymme arkivpersonalen har vad gäller tillgängliggörande. 

  De teoretiska utgångspunkter som används är en kombination av ett normkri-

tiskt och ett intersektionellt perspektiv. Metod och källmaterial baseras främst på 

intervjuer med arkivanställda, kombinerat med en observationsstudie och textana-

lys av information på arkivinstitutionernas webbsidor och av styrdokument. Två 

olika arkivinstitutioner undersöks, som båda är avdelningar inom svenska myn-

digheter: Landsarkivet i Uppsala (ULA), som är en del av Riksarkivet, och Dia-

lekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU), som tillhör Institutet för språk och 

folkminnen. Dessa arkivinstitutioner har valts ut eftersom de i egenskap av myn-

digheter kan väntas ha en relativt bred målgrupp, och eftersom tillgängliggörande 

är en viktig del av deras verksamheter. 

Studiens huvudsakliga resultat är att det existerar normativa system inom ar-

kivinstitutionerna där äldre personer samt personer inom den akademiska världen 

kan sägas utgöra normen. Åldersfaktorn har mindre betydelse för exkludering för 

personer inom den akademiska världen. Omvänt så kan personer som inte tillhör 

någon av dessa grupper sägas utgöra arkivinstitutionernas icke-målgrupper, och 

faktorer som kan verka exkluderande är också icke-europeiskt ursprung samt att 

man inte är dagledig. Orsakerna till att vissa grupper exkluderas är brist på resur-

ser, att verksamheten till stor del är reaktiv, brist på kunskap och arkivinstitution-

ernas öppettider. Vad gäller arkivbesökares behov så behöver många ha hjälp med 

att söka efter material, och även att fomulera sitt behov, och detta är också något 

som arkivpersonalen i stor utsträckning kan hjälpa till med. Behov som arkivper-

sonalen däremot inte kan tillgodose är att hjälpa till med handskriftsläsning i 

större utsträckning eller att utföra forskning åt besökarna. Generellt så tycks arkiv-

institutionernas målgrupper kunna få sina behov tillgodosedda i större utsträck-

ning än icke-målgrupperna. Vad gäller arkivpersonalens handligsutrymme ifråga 

om tillgängliggörande så kan detta sägas vara relativt stort, i och med att styrdo-

kumenten inte nämner denna verksamhet i detalj.  
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Bilaga 1: intervjufrågor 

Vilka målgrupper vänder arkivet sig huvudsakligen till? 

Vilka grupper är svåra att nå ut till? Vilka besöker inte arkivet?  

Är det någon grupp ni vill ska använda arkivet mer? 

 

I vilka sammanhang möter ni som arkivpersonal användare? 

Vilka grupper besöker arkivet i störst utsträckning? 

Vad har dessa grupper för behov? Vad behöver de hjälp med?  

Har olika grupper olika behov av hjälp? Vilka behöver mer/mindre hjälp? 

Vad får ni för respons från användare? 

 

Hur går en visning vid arkivet till? 

Önskemål, planering, upplägg, genomförande 

 

Hur väljs material som ska visas ut? 

Finns det något ”standardmaterial”? Vill arkivet speciellt visa upp något be-

stämt material?  

Hur mycket kan arkivpersonalen själva styra över vad som visas? 

Har besökare ofta specifika önskemål? 

Finns något material som speciellt brukar efterfrågas? 

Brukar olika grupper generellt efterfråga vissa typer av material? Kan sådan 

”förkunskap” om grupper i så fall påverka urvalet av material som visas för andra 

grupper? 

Hur tänker ni kring representativitet vad gäller det material som visas? 

Väljs mer ”allmänt” material oftast ut, eller olika material som ska represen-

tera olika grupper? 

Vilka grupper representeras/representeras inte? 

 

 


