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1 INLEDNING 

Studenters arkivkompetens är ett ämne som det inte finns så många 

undersökningar om ännu, och detta är en av anledningarna till att denna 

uppsats skrivs om just detta. Tidigare undersökningar har mestadels baserat sig 

på avhandlingar, artiklar och recensioner vilka har publicerats i Historisk 

Tidsskift. Dessutom tillkommer det faktum att, de artiklar som publicerats i 

tidskriften även rör sig kring andra historiskt inriktade ämnen såsom t.ex. Idé- 

och lärdomshistoria, statsveteskap och etnologi. Denna undersökning kommer 

dock att beröra de mer renodlade historikerna och behandla uppsatser av 

studenter på en lägre nivå i sin utbildning och med ett mer klassiskt 

historieämne. Det mest naturliga vore ju att man på lägre nivåer använder sig 

av mindre avancerat material, då tidsmarginalen för att lämna in sin uppsats är 

mycket mindre. Dessutom har man kanske inte lika stor erfarenhet av att 

använda sig av, eller söka i arkiv. Traditionellt sett är det de renodlade 

historikerna som är den grupp som i störst utsträckning har använt sig av 

arkivmaterial i sina uppsatser och avhandlingar. Detta innebär också att de har 

haft en stor makt och mycket inflytande över hur den arkivinstitutionella 

utvecklingen har kommit att bli. Detta gäller t.ex. vilket material som har 

använts samt på vilket sätt man har använt det, bl.a. på grund av de olika 

ämnesinriktningar som har varierat under tiderna. Nedan följer en 

undersökning som baserar sig på C-uppsatser från Historiska Institutionen, 

Uppsala universitet. 

1.1 Teoretisk utgångspunkt  
Svensk historievetenskaplig forskning kom att förvandlas på ett 

genomgripande sätt från 1950-talet till 1970-talet. Själva basen i 

historievetenskapen sköts från att ha varit källkritisk till att bli mer 
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teoribaserad.1 Utifrån studier av Historisk tidskrift 1965-1990 har man kunnat 

konstatera hur historikernas relation till arkivmaterialet kom att förändras 

under den här tiden. Med historiker menas den grupp där alla historiska ämnen 

ingår, d.v.s. inte bara det klassiska historieämnet. Detta kan sedan sättas i 

relation till bl.a. teoriernas intåg och de nya ämnena, vilka gjorde att de 

svenska historikerna började använda arkivmaterialet och arkivinstitutionerna 

allt mindre. 

Pär Frohnert har utifrån en undersökning av 282 uppsatser, artiklar och 

recensioner, publicerade i Historisk tidskrift under åren 1960-2000, kommit 

fram till att totalt 36%, 103st, kan betraktas som arkivuppsatser. Med 

arkivuppsats menas en uppsats som har någon form av hänvisning till ett eller 

flera arkivmaterial. Hit räknas också tryckt källmaterial såsom t.ex. källutgåvor 

av en viss samling dokument. 

 

1.1.1 1960 och bakåt 
Under 1960-talet minskade antalet arkivuppsatser med hälften jämfört med 

tidigare år. Redan här har alltså en dramatisk nedgång skett. Inom 

recensionerna i Historisk tidskrift handlade texterna nästan uteslutande om 

arkivmaterialfrågor ända så långt fram som till 1981. Texten återkopplades ofta 

till arkivmaterial, vars utnyttjande och tolkning författaren hade synpunkter på. 

Om man tittar på samma uppsatser utifrån förutsättningen att de helt skall 

basera sig på arkivmaterial så ändras statistiken en del. Under 1960-talet 

uppgick de helt arkivbaserade uppsatserna till ca. 50% av alla publicerade 

uppsatser i Historisk tidskrift. 

Även på andra håll i tidningen höll sig arkivmaterialet delvis framme. 

Under avdelningen ”Strödda meddelanden och aktstycken” publicerades 

arkivmaterial av olika slag. Detta gjorde att många människor kom i kontakt 

med olika dokument som de inte annars skulle ha tittat närmare på. 

                                                 
1 Frohnert, Pär, 2002. s. 161. 
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Avdelningen försvann dock från tidningen 1962 och publiceringen av olika 

dokument upphörde i stort sett i och med detta. 

Under den här perioden låg historievetenskapens fokus på ämnen som t.ex. 

utrikespolitik och förvaltning. Tyngdpunkten låg också på källor och källkritik, 

vilket innebär ett mer nära förhållande till arkivmaterialet jämfört med hur det 

t.ex. ser ut idag. Majoriteten av de uppsatser som framlades behandlade ämnen 

som kunde kopplas till medeltid.2 

 

1.1.2 1970 och framåt 
Den minskande trenden vad gäller arkivuppsatser fortsätter när vi börjar nå 

1970-talet. Under åren 1970-1983 bestod det totala antalet uppsatser endast av 

40% arkivuppsatser, och under 1990-talet endast av ca. 33%. Även under 

denna tidsperiod kan trenden också ses bland recensionerna i tidningen där 

arkivmaterialet nästan helt försvinner. När det gäller de helt arkivbaserade 

uppsatserna så uppgår de under 1972-1983 till ca. 20%, och under 1990-talet 

endast till några få procent. Detta kan dock sättas i jämförelse med de 

uppsatser som bara delvis byggde på arkivmaterial. Dessa uppsatser ökade 

under denna period i andel.3 

I tidningen kan denna period illustreras med att det under åren 1969-1971 

åter fanns en koppling mellan historievetenskap och arkiv. Denna koppling 

uppkom i och med den nya avdelningen ”Från arkiv och bibliotek”. Detta 

varade som sagt inte länge, idag finns dock åter ett samarbete mellan 

Riksarkivet och Historisk tidskrift.4 

Under åren 1960-1996 kom fokus att ändras från utrikespolitik och 

förvaltning till socialhistoria och politisk historia. Även ämnen inom idé och 

opinion kom att få en allt starkare majoritet bland de doktorsavhandlingar som 

framlades efter 1975. Det allt större användandet av det socialhistoriska 

materialet gjorde också att det statistiska materialet allt mer utnyttjades och att 

                                                 
2 Frohnert, Pär, 2002. s. 161-164 
3 Frohnert, Pär, 2002. s. 162, 164. 
4 Frohnert, Pär, 2002. s. 164. 
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man inom den moderna politiska historien kunde utnyttja samtida tryckt 

material.5 När det gäller ämnesvalen så kom medeltidsämnena att kraftigt gå 

tillbaka till förmån för de tidigmoderna ämnena, samt för ämnen rörande 

tidsperioden 1800-tal till 1917. 

De bakomliggande faktorerna till ovanstående utveckling bör vara att fokus 

på de olika ämnena förändrats samt att man allt mer börjat intressera sig för 

modern historia. En förskjutning av intresset från det gamla materialet till den 

nära historien med sitt tryckta material har naturligtvis påverkat betydelsen av 

arkivmaterialet.6 Frohnert anser att dessa utvecklingar inom de historiska 

ämnena bör vara en av de viktigaste orsakerna till det resultat som hans 

undersökning givit. Troligtvis påverkas man också av den bredd av 

källmaterial som idag finns tillgänglig för en uppsatsskrivande. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Användandet av arkivens handlingar är alltså enligt Frohnert begränsat. Denna 

diskussion har också tagits upp på många av de arkivinstitutioner som besökts 

under uppsatsskrivarens arkivvetenskapliga utbildning. Nu är det ju självklart 

så att många använder sig av arkivmaterial i sina uppsatser, frågan är bara i hur 

stor grad detta sker. 

Hur kommer det sig att arkivmaterialet inte används i den utsträckning som 

arkivarier tycker att det borde? Denna uppsats är tänkt att ta reda på hur 

situationen ser ut idag på Historiska Institutionen vid Uppsala universitet. 

Frågeställningen ser ut som nedan följer: 

 

Hur ser användningen av arkivmaterialet i uppsatserna ut? 

Går man som student till ett arkiv eller ett bibliotek för att få tag på sitt 

uppsatsmaterial? Kanske beror denna faktor på i hur stor grad man som elev 

uppmuntras till att verkligen använda arkivmaterial. När man som student står 

inför valet att bege sig till ett arkiv som ligger en bit utanför staden, eller 

                                                 
5 Frohnert, Pär, 2002. s. 164f. 
6 Frohnert, Pär, 2002. s. 164. 
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använda materialet i form av en källutgåva på ett bibliotek, så kanske man tar 

den bekväma utvägen och går till det närliggande biblioteket. Kanske behöver 

man i ett sådant fall lite uppmuntran från någon som brinner för materialet och 

som kan motivera varför man skall gå till arkivet istället. Om man nu väljer att 

gå till ett arkiv, vilken arkivinstitution eller arkivmyndighet väljer man då? 

Väljer man kanske arkiv utifrån närhet, d.v.s. man håller sig i närheten av sin 

studieort, i det här fallet Uppsala med omnejd. Eller har storleken någon 

betydelse? Beger man sig till ett arkiv som man känner till? 

 

Hur kan man förklara de olika graderna i användningen av arkivmaterialet? 

Om man nu kan hitta någon sorts fördelning i användandet av arkivmaterial, 

varför ser det då ut på det viset? Vad gäller ämnesvalet så kan ju detta bero på 

ett antal olika faktorer. Väljer eleverna ämnen helt själva eller har handledarna 

och lärarna någon inblandning i processen? Dessutom vore det intressant att 

veta hur man undervisar studenterna om vilka arkiv som finns och vilket 

material de har. Besöker man under studietiden något eller några av dessa 

arkiv? 

Dessutom, när det kommer till själva kraven för hur en uppsats skall vara 

utformad, hur ser egentligen dessa krav ut gällande källor? Måste man i 

uppsatsen ha med något sorts arkivmaterial eller räcker det att man har en eller 

flera tryckta primärkällor? Vid vad läggs tyngdpunkten när en uppsats skall 

betygsättas och vad beror egentligen materialvalet på, kanske tidspress eller 

ämnesval? Väljer man ett lättare material p.g.a. att man vet att man kommer att 

hinna klart i tid, istället för ett svårare material som man egentligen är 

intresserad av? Kanske är det så att man som elev inte ”orkar” sätta sig ned och 

gå igenom ett antal hyllmeter primärkällor, utan istället tar den enkla vägen 

och använder sig av sekundärkällor från institutionens bibliotek. Kan det till 

och med vara så att handledaren ser det som en svårare och mer tidskrävande 

uppgift att handleda en elev som använder för handledaren okänt material, 

d.v.s. det blir lättare att kontrollera källor och utredningsmaterial om de är 

böcker och utredningar som är allmänt kända. Slutligen vore det intressant att 

få synpunkter på varför användandet av de äldre arkivhandlingarna minskar. 
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1.3 Material och avgränsning 
Materialet till denna uppsats består i en undersökning av C-uppsatser hos 

Historiska institutionen vid Uppsala universitet samt en kompletterande 

intervju. I undersökningen tillkommer även artiklar som hittats angående 

ämnet. Anledningen till att just C-uppsatser används är att de utgör en bra 

representativ grupp för just min undersökning som skall gälla de mer renodlade 

historikerna. Dels så produceras det fler C-uppsatser än D-uppsatser, dels så 

har studenten kommit en bit längre i sin utbildning än vid B-nivå och bör 

därmed använda sig av andra källor än bara litteratur. 

Som ett komplement till undersökningen kommer en intervju med en lärare 

på Historiska institutionen vid Uppsala universitet att utföras. Intervjun ägde 

rum vid ett besök på institutionen med en lärare, Margareta Revera, som är 

kopplad till undervisningen av C-uppsatsstudenter. Frågorna belyser hennes 

inställning till arkiven och dess material ger också en bild av i hur stor grad 

man undervisar eleverna om arkiven och möjligheterna till källor som finns 

där. Intervjun utförs utifrån en mall av frågor, men självklart kan följdfrågor 

som inte finns med i frågeformuläret tillkomma. 

1.4 Tillvägagångssätt 
Uppsatsen har, som tidigare nämnts, primärt skrivits utifrån en kvantitativ 

undersökning av C-uppsatserna på Historiska Institutionen vid Uppsala 

universitet. Till detta kommer en kvalitativ intervju, vilken bör komplettera 

materialet på ett bra sätt. Uppsatsen har alltså en kvantitativ utgångspunkt med 

tillkommande kvalitativa uppgifter. Eftersom det inte fanns så många artiklar 

av egentligt intresse för denna uppsats, så stod det ganska snart klart att basen i 

uppsatsen skulle komma att bli den undersökning av C-uppsatser som gjorts. 

Genom undersökningens gång fördes statistik över hur användandet av 

arkivmaterial ser ut bland uppsatserna. Undersökningen sträcker sig ca. 3år 

bakåt och omfattar de uppsatser som finns arkiverade i de sju senaste 

volymerna på institutionen. Anledningen till att det endast blev en 

undersökning med tre års vidd är att det producerats så pass många uppsatser 
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under dessa år att uppsatsskrivaren inte hann med att läsa igenom flera. I 

arbetet fördes också anteckningar om i vilka sammanhang som arkivmaterialet 

förekommer. 

Inför intervjun förbereddes en mall med frågor7 som skulle ställas. 

Materialet bearbetades direkt efter intervjun för att få ut det mesta möjliga av 

den. Valet av lärare att intervjua gjordes i samarbete med min handledare 

vilken har insyn i Historiska Institutionens personal och organisation. 

1.5 Källkritik 
Uppsatsen i sig kan inte tillskrivas mer tillförlitlighet än att den endast speglar 

hur situationen ser ut vid en viss tidpunkt på en speciell plats. I denna uppsats 

innebär detta att den endast speglar hur situationen ser ut vid Historiska 

Institutionen, Uppsala universitet, åren 2000-2003. Dessutom tillkommer 

faktumet att alla studenter inte har färdigställt sin uppsats, så en viss 

procentsats saknas i mitt material. Det kan ju också tänkas att procenttalen för 

andelen arkivuppsatser ser större ut här i Uppsala då det finns många arkiv i 

närheten, i såväl Uppsala som Stockholm. Detta kan kanske jämföras med 

andra universitet eller högskolor med utbildningar i historia, där närheten till 

arkiv inte är lika påtaglig. 

Till dessa förbehåll kan läggas att kategoriseringen av arkivmaterialet är 

utifrån en egenkomponerad mall, och därför kanske inte kan jämföras med t.ex. 

Frohnerts undersökning, vilken redogörs för i inledningsstycket s.2-5. En 

redovisning över hur materialindelningen i olika kategorier ser ut i denna 

uppsats kommer i nästkommande stycke. 

                                                 
7 Se bilaga 1 
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2 BEGREPPSREDOVISNING 

Detta avsnitt är till för att förklara hur definieringen av materialet som ligger 

till grund för uppsatsen har gjorts. Undersökningsmaterialet har delats in i 

grupper likt de som följer i beskrivningen nedan: 

2.1 Vad är arkivmaterial? 
Arkivmaterial är allt det material som kommer från ett arkiv. Fast riktigt så 

enkelt är det inte. Arkivmaterial kan vara t.ex. vigsel- och födelseböcker från 

kyrkoarkiv, Uppsala rådhusrätt och magistrats efterlämnade handlingar hos 

Uppsala landsarkiv, Anders Perssons enskilda arkiv hos Folkrörelsearkivet, 

etc. Men termen arkivmaterial kan också betyda tidningsartiklar från 

mikrofiche samt arkivhandlingar som tryckt källa. Med tryckt källa menas att 

dokumenten publicerats i originalskick i en tryckt bok, d.v.s. utan att ha 

översatts eller redigerats på något vis. 

 

Nedan följer en uppräkning av de olika arkivmaterial som finns: 

 

• Dokument: Kan finnas både som handskift eller som tryck. Man måste 

dock gå till arkivet för att hämta ut det. 

• Mikrofilm: Material som är mikrofilmat. T.ex. Folkbokföringsböcker, 

tidningsartiklar, m.m. Materialet kan tittas på hos ett arkiv, ett bibliotek 

eller beställas via SVAR. 

• Tryckt källa/källpublikation: Dokument som publicerats i en tryckt bok 

utan att ha översatts eller redigerats. 

• Digital källa: Dokument kopierade i sin ursprungliga form, sparade digitalt 

på t.ex. CD-ROM, i databaser eller i någon form på Internet. 
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3 UNDERSÖKNING 

3.1 Material som används i uppsatserna 
Det material som används i uppsatserna har av uppsatsförfattarna delats in i 

källor och litteratur. Till källor kan räknas både tryckt och otryckt material. Här 

kan allt ifrån protokoll, dopböcker, kontrakt och lagar till tidningsartiklar samt 

dagböcker finnas. Dessa dokument är de huvudsakliga informationskällorna för 

en uppsatsskrivare, det är med andra ord här man hittar sina upplysningar om 

det förflutna. Dessa är vad man skulle kunna kalla basen i en historikers 

uppsats. 

Källorna kan naturligtvis vara mer eller mindre tillförlitliga, detta beroende 

på hur noggrant och tillförlitligt den som upprättat källan arbetat. Exempelvis 

kan räkenskaper vara slarvigt förda, dagböcker kan vara den skrivandes 

fantasier eller försköningar.8 Detta blir alltså upp till uppsatsskrivaren att 

bedöma och påpeka genom att vara källkritisk. Källorna kan också delas upp i 

primär- och sekundärkällor, där primärkällan utgör en "ögonvittnesskildring" 

och sekundärkällan t.ex. ett muntligt återberättande av en händelse för t.ex. en 

journalist. Under rubriken Litteratur återfinns de böcker som man använt sig av 

för att stödja de idéer och upplysningar som källorna givit. 

Den undersökning som jag genomfört omfattar 7 volymer med uppsatser, 

vilka tillsammans innehöll 127 st. användbara uppsatser. Vissa uppsatser i 

volymerna bortfaller ur undersökningen då de var utlånade, saknade 

litteraturlista eller var uppsatser för D-nivå. 

                                                 
8 Hellspong, Lennart, s 1ff. 
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Det är framförallt på källorna som denna undersöknings fokus ligger. 

Eftersom det skulle ha blivit väldigt svårt att verkligen läsa igenom alla 

uppsatser noggrant, så har undersökningen endast kommit att omfatta käll- och 

litteraturlistorna i varje uppsats. Detta innebär att det är svårt att få någon 

större uppfattning om i hur stor utsträckning och på vilket sätt studenten 

verkligen har använt sig av källorna i uppsatsen. Undersökningen kommer 

därför att visa vilket sorts arkivmaterial som studenten har sökt upp för att 

kunna färdigställa sin uppsats. 

3.2 Undersökningen 
I undersökningen har under rubriken Källor bl.a. hittats de arkiv som använts, 

t.ex. Uppsala Landsarkiv, Uppsala Stadsarkiv, Folkrörelsearkivet Uppsala län 

och Stockholms stadsarkiv. Dessutom har även Uppsala Universitets Bibliotek 

(handskriftsavdelningen) och Kungliga Biblioteket i Stockholm (handskrifts-

avdelningen), bidragit med källor som enligt denna undersökning kan anses 

vara arkivmaterial. Källor är oftast otryckt material, men det finns också 

material som är tryckt. Till källor räknas också läroböcker av olika slag som 

utgjort källor för den uppsatsskrivande. Även tidningsartiklar räknas som 

källor. Dessa utgör också ett slags arkivmaterial då den som vill titta på en 

gammal tidningsartikel måste uppsöka en tidnings klipparkiv eller närmaste 

bibliotek för att titta på de gamla tidningsnumren på mikrofiche. 

För att kunna genomföra undersökningen var det ett måste att kategorisera 

upp en mall för de olika typerna av arkivmaterial som finns. Kategoriseringen 

av det material som studenterna har uppgivit som sina källor baserar sig i första 

hand på tillgänglighet och grupperingen kom att se ut på följande sätt: 

 

• Inget arkivmaterial: Hit hör all litteratur, diverse lagar, förordningar, m.m. 

• Tidningar och källpublikationer: Här hittar man tidningsartiklar, 

källpublikationer, artiklar ur tidskrifter m.m. 

• Digitalt: Till denna kategori hör digitala utgåvor av arkivmaterial. Här kan 

man hitta mikrofiche beställda från SVAR samt diverse mediearkiv och 

databaser på Internet. 
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• Arkivhandlingar 1800-tal och framåt. Här hittar man arkivmaterial som 

sträcker sig från 1800-talet och fram till idag. Materialet har studenten varit 

tvungen att hämta ut/titta på hos en arkivinstitution. 

• Arkivhandlingar, 1700-tal och bakåt. Detta material sträcker sig från 1700-

talet och bakåt. Även här har studenten varit tvungen att bege sig till en 

arkivinstitution för att kunna ta del av materialet. 

 

Undersökningen kom att läggas upp på följande sätt: Alla studenters källor har 

undersökts. Varje källa har motsvarat ett streck. Detta innebär att varje bok och 

tidning som uppgivits som källa har fått varsitt streck under sin kategori. Har 

en arkivinstitution angivits har vart och ett av arkiven angivna under 

arkivinstitutionen fått ett streck. Likaså gäller digitala utgåvor, SVAR, o.s.v. 

Uppdelningen är beroende på hur tillgängligt materialet är och var det finns 

att hitta. Kategorin ”Inget arkivmaterial” är det material som är mest 

tillgängligt. Här kan man hitta böcker och lagar som lätt går att få tag i på 

närmsta bibliotek. Tidningar och källpublikationer kommer närmast efter vad 

gäller tillgänglighet. Dessa går också att få tag på i närmast bibliotek dock, 

krävs att man lägger ned lite mer tid än i föregående kategori, bl.a. framför 

mikroficheapparaten och kanske med att tyda handskrift. När det gäller de 

digitala utgåvorna så går dessa högst troligen att få tag i på både bibliotek och 

arkiv. 

NAD-skivan kan t.ex. finnas tillgänglig på både arkiv och bibliotek, likaså 

olika släktforskningsdatabaser m.m. Det yngre arkivmaterialet är som ovan 

nämnts, tillgängligt på arkivet eller hos arkivbildaren själv. De yngre 

dokumenten har klassificerats som mer tillgängliga p.g.a. att en stor del av det 

är maskinskrivet och därmed också mycket lätt att använda. Den del av 

materialet som är handskrivet är också mycket mer lättläst än det material som 

finns i kategorin ”Arkivhandlingar,1700-tal och bakåt”. Det äldre materialet är 

därmed det material som är minst tillgängligt, dels p.g.a. att man måste ta sig 

till arkivet för att kunna använda det, dels för att materialet är lite svårare att 

använda då handstilen och språket skiljer sig en del från hur det ser ut idag. 

Efter denna indelning har jag försökt att uppskatta vilket material som allra 
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Fördelning av arkivuppsatser

55%

45%
Uppsatser med
arkiv
Uppsatser utan
arkiv

mest ligger till grund för själva uppsatsen. Detta var en nödvändighet för att 

kunna göra indelningen i de olika kategorierna. Nedan följer resultatet från 

denna undersökning samt en skiss över hur ovanstående nämnda indelning är 

tänkt att fungera. 

3.3 Resultat i undersökningen 
För att komma igång med arbetet inleddes undersökningen med att ta reda på 

hur många av de 127 uppsatsstudenterna som hade varit på ett arkiv under sitt 

uppsatsskrivande. Denna undersökning gav följande resultat: 

 

 

Detta säger i och för sig inte så mycket om i hur stor grad de använt sig av 

materialet i själva uppsatsen. Denna siffra kan dock jämföras med Frohnerts 

resultat av antalet arkivuppsatser, mellan åren 1965 och 2000, på 36%. Kanske 

kan siffrorna vara en aning missvisande då hans undersökning stäcker sig över 

flera år jämfört med denna. 

Efter denna korta undersökning fortsattes arbetet genom att bearbeta 

materialet på ovan beskrivna sätt. Jag kommer här nedan att gå igenom var och 

en av de indelningar som jag beskrivit ovan för att försöka få en överblick i hur 

materialen i uppsatserna använts (För en översiktsbild se Fig. 2, 3). 

Fig.1. Diagrammet visar fördelningen över uppsatserna 
beroende på om uppsatsskrivaren varit på ett arkiv eller inte 
(Historiska Institutionen, Uppsala universitet , vol. EIIIb:141-
147). 
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Fig.2. Beskrivning av min gruppering av uppsatserna i undersökningen. För information om 
fördelningen i de olika grupperingarna se Fig.3. 

Fig.3. Diagram över antalsfördelningen av källorna i det undersökta 
materialet (Historiska Institutionen, Uppsala universitet , vol. 
EIIIb:141-147). 

Fördelningen av det använda materialet
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3.3.1 Inget arkivmaterial 
Denna grupp är inte helt överraskande den som fick den högsta 

användarfrekvensen om man ser till det totala antalet använda poster. Detta 

beror på att i stort sett alla har använt sig av någon sorts skriftlig källa från ett 

bibliotek. Detta gäller även dem som använt sig av material från ett arkiv. 

Boken, lagen, förordningen m.m. har då fungerat som ett komplement till de 

övriga källorna. Det är naturligtvis också under denna gruppering som de 

uppsatser som inte har något arkivmaterial alls hamnar. 

I undersökningen finns 39 st. uppsatser som enligt tidigare beskrivna 

indelning inte alls har använts sig av något arkivmaterial. Detta motsvarar 

alltså ca. 30,7% av det totala antalet undersökta uppsatser. I denna siffra finns 

inte de uppsatser som använt sig av tidningar och andra källor medräknade. 

När det gäller ämnena i denna kategori så har många av de uppsatser som inte 

använt sig av något arkivmaterial alls, en sorts ”synen på” - grund. Detta kan 

t.ex. arta sig i ämnen som ”Tysklands utrymme i svenska historieläroböcker 

under perioden 1917-1956. En kvalitativ och kvantitativ jämförelse”,9 ”Att 

betrakta den andre och se sig själv. En analys av 5 svenska uppslagsverks 

Afrikabild under 1900-talet”10 etc. Rätt grovt kan man sammanfatta gruppen 

                                                 
9 Historiska Institutionen, Uppsala universitet C- & D-uppsatser, vol. EIIIb:144, uppsats nr. 2149. 
10 Historiska Institutionen, Uppsala universitet C- & D-uppsatser, vol. EIIIb:143, uppsats nr. 2124. 

De olika kategoriernas fördelning

30,7%

17,3%
0,8%

38,6%

12,6%
Inget arkivmaterial

Tidningar och
källpublikationer
Digitala utgåvor,
m.m
Arkiv, yngre
historia
Arkiv, äldre
historia

Fig.4. Diagram över den procentuella fördelningen av de olika 
kategorierna (Historiska institutionen, Uppsala universitet, vol. 
EIIIb:141-147) 
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med att de flesta uppsatser som helt saknar arkivmaterial är skrivna som 

”synen på” – ämnen, och behandlar oftast modern tid. En stor del av dessa 

uppsatser handlar om jämförelser av läroplaner eller synen på ”XX” i 

svenska/utländska läroböcker. Detta är ju inte helt oväntat då lärarutbildningen 

med historisk inriktning är sammankopplad med de fristående kurserna i 

historia. 

Många av uppsatserna har också ämnen som är kopplade till politik. Detta 

innebär att deras källor ofta är lagar, förordningar m.m., vilka är lätt åtkomliga 

på biblioteket eller som de nyare, på Internet. Det är p.g.a. den goda 

tillgängligheten och det faktum att man inte behöver söka upp ett arkiv som 

dessa uppsatser hamnar i denna kategori. När det gäller den här sortens 

uppsatser handlar de ofta om t.ex. historieanvändning i politiska tal och om hur 

historia kan användas som ett instrument av den politiska eliten. Hit kan man 

även räkna de uppsatser som handlar om utländsk politik, eller annan historia 

från ett annat land, vars originaldokument skulle vara svåra och dyrbara (resan 

fram och tillbaka) att titta på. Tidsrymden för uppsatserna varierar, men rör sig 

vanligtvis från 1700 fram till nutid med en tyngdpunkt på den senare perioden. 

 

3.3.2 Tidningar och källpublikationer 
På tredje plats i den mest frekvent använda gruppen kommer tidningar och 

källpublikationer. Hit hör alltså alla de uppsatser som använt sig av någon sorts 

källmaterial som kan räknas in i kategorin. Många har också använt sig av 

tidningar som ett stöd för en annan källa, t.ex. ett arkivmaterial. Bland 

tidningarna kan man säga att morgon-, dags-, och kvällspressen förekommer 

mest frekvent. De vanligaste tidningarna när det gäller de moderna ämnena är 

väl inte helt oväntat Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Tillkommer gör också lokala tidningar som kan ha anknytning till 

ämnet samt äldre tidningar som inte finns kvar idag. 

Det är dock bara ca. 17,3%, 22 st., som helt har baserat sina studier på 

tidningar eller källpublikationer. Ofta kompletteras dessa studier med källor i 

form av icke arkivrelaterat material. Dessa nämns under rubriken ovan, men 
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ingår inte i procentsatsen då denna endast består av de uppatser som helt 

baserat sig på icke arkivrelaterat material. 

När det gäller ämnenas utformning i denna kategori så är de även här av 

”Synen på” – karaktär. Dessutom tillkommer ämnen som ”bilden av”, ”X´s 

inverkan/påverkan på…”, o.s.v. Några exempel på sådana ämnen är 

”Tidningsanka eller politik. En studie av massmedias påverkan på handels-

avtalet mellan Sverige och Sovjet efter andra världskriget”11 och ”Klasskamp 

eller väckelse. Om Arbetets och Svenska Dagbladets syn på strejken vid LKAB 

10-20 december 1969”12 o.s.v. 

Ämnena handlar till största delen om historiens inverkan i politiken, 

politikernas makt över massmedia och massmedias/enskild tidnings syn på en 

enskild händelse. När det gäller historia inom politiken handlar det ofta om hur 

presidenter, partiledare och andra framstående karaktärer inom politiken 

använder sig av referenser till den gångna historien för att återkoppla till någon 

slags nationalism. Några uppsatser handlar också om nationalism, 

folkfrontsideologi och om hur dessa arbetat för att nå fram med sina budskap 

samt om antisemitism och rasbegrepp inom olika ideologiska grupper. 

Även USA´s inverkan på olika sätt diskuteras. Exempel på sådana ämnen 

är ”Rockens roll i Sverige. Amerikaniseringstendenser i svenska populär-

tidskrifter 1956-1957”13 och ”USA skurk eller offer? Om antiamerikanism i 

svenska tidningar efter terrorattacken mot USA den elfte september 2001”14. 

Bland de uppsatser som endast har tidningar och källpublikationer som 

stöd till annan källa varierar ämnena. Detta är i och för sig inte så konstigt 

eftersom det i de flesta fall går att hitta artiklar och notiser om sitt ämne i 

någon tidning eller tidskrift. Ämnena rör sig om allt ifrån Uppsalas 

stadsplanering till kvinnors rätt till utbildning, m.m. Tidsperioden för denna 

grupp rör sig från slutet av 1700-talet fram till idag. Detta gäller både uppsatser 

som helt baserat sig på tidningar och källpublikationer samt de som endast 

använt dem som ett stöd till annan källa. 

                                                 
11 Historiska Institutionen, Uppsala universitet C- & D-uppsatser, vol. EIIIb:146, uppsats nr. 2182. 
12 Historiska Institutionen, Uppsala universitet C- & D-uppsatser, vol. EIIIb:145, uppsats nr. 2175. 
13 Historiska Institutionen, Uppsala universitet C- & D-uppsatser, vol. EIIIb:147, uppsats nr. 2216. 
14 Historiska Institutionen, Uppsala universitet C- & D-uppsatser, vol. EIIIb:143, uppsats nr. 2121. 
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3.3.3 Digitala publiceringar, SVAR och databaser på Internet 
De digitala publiceringarna, SVAR, och befintliga databaser på Internet är den 

gruppering som fick minst användningsfrekvens i min undersökning. Det 

vanligaste förekommande materialet är folkräknings-, saköres-, husförhörs-

längder m.m., vilka uppsatsskrivaren har beställt från SVAR. Därefter kommer 

diverse statistik för Sverige under olika år och olika CD-ROM som kommuner 

givit ut individuellt med bl.a. ”Födda, vigda, döda” och liknande. I denna 

kategori fanns endast en uppsats som helt byggde på digitalt material. Detta 

motsvarar alltså ca. 0,8% av det totala antalet uppsatser i undersökningen. 

Denna uppsats har titeln ”När järnvägen kom till byn. En studie över 

befolkningsutvecklingen i Bollnäs och Ljusdal”15 och det använda materialet är 

hämtat från SVAR. 

Desto vanligare är det att man använder sig av det digitala materialet som 

ett stöd för annan källa, detta gäller där både arkiv- och tidningsmaterial är 

huvudkälla. Främst är ämnena kopplade till städer och kommuner utanför 

Uppsala, man har alltså beställt mikrofiche från SVAR för att slippa åka långa 

resor för att ta del av materialet. Uppsatsskrivarna har även använt sig av 

eventuella befintliga CD-ROM som behandlar det ämne de skriver om. Ett 

exempel på detta är ”Riddarhusets stamtavlor”16. Tidsrymden för denna 

kategori ligger mellan 1600-tal och 1900-tal. 

 

3.3.4 Arkivhandlingar, 1800-tal och framåt 
När det gäller denna kategori så inbegriper den alla de uppsatser där 

majoriteten av det använda materialet rör sig inom tidsåldern 1800-tal till 

nutid. Anledningen till att det blev just denna tidsperiod beror på att jag anser 

att materialet är relativt lätt att använda sig av, bl.a. för att mycket av 

materialet är tryckt och för att 1800-talets skrivkonst inte är så svår att förstå. 

                                                 
15 Historiska Institutionen, Uppsala universitet C- & D-uppsatser, vol. EIIIb:141, uppsats nr. 2093. 
16 Historiska Institutionen, Uppsala universitet C- & D-uppsatser, vol. EIIIb:144, uppsats nr. 2138. 
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Källorna i denna kategori kommer från diverse olika arkiv, bl.a. Uppsala 

Landsarkiv, Uppsala Stadsarkiv, Folkrörelsearkivet, Stockholms Stadsarkiv, 

Riksarkivet, Krigsarkivet, Kungliga Biblioteket i Stockholm (handskrifts-

avdelningen), Carolina Rediviva (handskriftsavdelningen), ARAB, 

Stockholms-stadsbyggnadsnämnds arkiv, Länsstyrelsen i Stockholms arkiv, 

men också Landsarkiven i Härnösand och Vadstena, Ljusdals kommunarkiv, 

Tingsrätten i Gävle, SVAR, Nordstjernas Centralarkiv Ängelsberg, 

Folkrörelsearkivet i Göteborg. Mest förekommande är dock de åtta först 

nämnda, det handlar med andra ord om de arkiv som ligger relativt nära 

Uppsala stad. 

Procentsatsen för det yngre materialet ligger på 38,6% det vill säga 49 st. 

Ämnena cirklar inte längre kring ”synen på” utan har mer en karaktär av att 

”ge en bild av något/någon”. Exempel på detta är ”Tjyvnadsbrott i Uppsala 

stad. En undersökning om rättstillämpning i Uppsala 1850-1940”,17 ”Folkskol-

lärarnas underbar resa. Folkskollärarnas kulturella strävanden inom profess-

ionaliseringsprocessen 1880-1906”.18 

Även i denna kategori syns det att lärarprogrammet är kopplat till 

utbildningen. Dessa ämnen rör sig dock kring lärare i olika grad under olika 

tidsperioder, istället för läroböcker och läroplaner som ovan beskrivits. 

Ämnena handlar generellt om en grupp människor, t.ex. sågverksbefolkningen 

i något län, vilka studeras ur någon synvinkel, t.ex. amning och 

spädbarnsdödlighet. Även politiska ämnen förekommer. Då i form av en studie 

av ett partis framväxt eller två partiers sammanslagning. Det kan också tydas 

tendenser till en uppdelning i ämnena som gäller manligt respektive kvinnligt. 

T.ex. facklig mobilisering inom kvinnoindustrin, kvinnlig försörjning, manliga 

folkskollärare, m.m., dock med en majoritet av ämnen relaterade till kvinnor. 

Det går dock inte att dra några generella linjer kring ämnesvalen i denna 

kategori, med detta menas att man inte kan sätta uppsatserna i en viss 

ämneskategori likt ”inget arkivmaterial” och ”synen på-ämnen”. Den 

                                                 
17 Historiska Institutionen, Uppsala universitet C- & D-uppsatser, vol. EIIIb:146, uppsats nr. 2193. 
18 Historiska Institutionen, Uppsala universitet C- & D-uppsatser, vol. EIIIb:147, uppsats nr. 2198. 
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innehåller med andra ord lite av varje. Tidsperioden rör sig kring, som man 

kanske kan förstå av rubriken, 1800-tal till nutid. 

 

3.3.5 Arkivhandlingar, 1700-tal och bakåt 
Inom denna kategori hittar man de uppsatser där den övervägande delen av det 

använda materialet är hämtat från tiden före 1800-tal, d.v.s., 1700-tal och bakåt 

i tiden. Materialet är lite svårare att använda jämfört med ovanstående material 

som innehåller yngre handlingar, bl.a. för den besvärliga handskriften och för 

att materialet ibland kan vara svårt att få tillgång till på vissa arkiv. Källorna i 

denna kategori är hämtade från Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, 

Stadsarkivet i Uppsala, Carolina Rediviva samt Kungliga Biblioteket. 

Antalet uppsatser som helt baserat sig på arkivmaterial från denna 

tidsperiod uppgår till 16 st. d.v.s. ca. 12,6% av det totala antalet uppsatser. 

Ämnena har, likt kategorin ovan, en karaktär av att ”ge en bild av 

något/någon” samt med vissa ”synen på” - ämnen. Exempel på detta är 

”Prästen bakom galler. Fångpredikanternas syn på sitt uppdrag i Uppsala 

länsfängelse 1836-1862”19 och ”Om makten över ett universitet och 

universitetet som maktfaktor. En studie i frihetstida universitetspolitik och 

symbolladdade ämbets-tillsättningar vid Uppsala universitet 1739-1761”.20 

Någon speciell ”ämnestrend” kan man inte finna i denna kategori, dock 

handlar flera av uppsatserna om en generell grupp människor, en viss resa eller 

en viss företeelse o.s.v. Tidsperioden i denna kategori rör sig mellan 1600-tal 

och 1700-tal. Fyra stycken uppsatser hade använt sig av material från 1600-tal, 

resten, tolv stycken var från 1700-tal. 

                                                 
19 Historiska Institutionen, Uppsala universitet, C- &D-uppsatser, vol. EIIIb:146, uppsats nr. 2186. 
20 Historiska Institutionen, Uppsala universitet, C- &D-uppsatser, vol. EIIIb:145, uppsats nr. 2167. 
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4 KOMPLETTERANDE FAKTA 

För att avrunda undersökningen kompletterades denna med en intervju. Denna 

intervju ägde rum onsdagen den 9 december 2003, på Historiska Institutionen 

vid Uppsala Universitet. Den person som intervjuats är docent Margareta 

Revera, som undervisat vid institutionen i många år. Nedan följer den 

information angående utbildningen som framkom under intervjun. 

4.1 Intervju med docent Margareta Revera 
Hur går det till när studenterna väljer ämnen och hur stor inblandning har 

handledare och lärare i ämnesvalen? När studenten väljer ämne för sin uppsats 

så kan det gå till på olika sätt, de två följande är dock de mest förekommande. 

Vanligen går det till så att institutionen gör i ordning ett antal ämnen som 

studenterna kan välja bland. Studenterna kan också komma med egna förslag 

på ämnen. Det är dock obligatoriskt att ämnet helst skall kräva något slags 

arkivbesök. Detta gäller dock inte om uppsatsen kräver litteraturstudier, 

dessutom påpekar Margareta att uppsatsmaterial inte bara innebär skriftligt 

arkivmaterial. Ett uppsatsmaterial kan också bestå i kartor, valaffischer. Inför 

uppsatsskrivandet har man en veckas studier av handskriftsläsning, vilket 

uppskattas av de flesta även av de studenter som inte kommer att läsa vidare 

efter C-nivå. 

När det gäller val av ämnen så kan doktoranderna i förväg meddela 

intresse för att handleda inom sitt ämne. Detta gör att de har ett ganska stort 

inflytande över hur ämnesindelningen ser ut. Idag har majoriteten av de som 

doktorerar vid institutionen ett ämne som anknyter till modern historia (1700-

tal och framåt), vilket skulle kunna förklara varför denna grupp uppsatser är så 

stor i ovanstående undersökning. Hon tror dock att detta kan komma att ändras 

då några av doktorandtjänsterna snart går ut. 
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Hur undervisar man studenterna om de olika arkiven och deras material? 

Under utbildningen av historiestudenterna ingår ingen direkt ”arkivutbildning”. 

Studenterna får istället läsa om arkiven själva, detta innebär ca. 2-4 sidor i 

boken ”Det förflutna är inte vad det en gång var” av Knut Kjeldstadli utgiven 

1998, vilken har varit kurslitteratur sedan 2001. Där beskrivs de olika arkiven, 

vad de har för material och hur man söker i ett arkivmaterial. Om vad som mer 

exakt nämns i denna text kommer att redovisas under nästkommande rubrik. 

Margareta säger att man idag inte ger en lika ingående genomgång som för ca. 

10 år sedan, beroende på att tidspressen idag är mycket hårdare. 

Besöker man under studietiden något eller några av de arkiv som 

förekommer i eller utanför länet? Trots olika neddragningar i såväl budget som 

tid tillämpar man fortfarande studiebesök för studenterna för att få dem 

intresserade av materialet. Dessa studiebesök är obligatoriska och är tänkta att 

motivera studenterna till att använda material från arkiv. Under B-kursen i 

historia brukar man besöka Uppsala Stadsarkiv, detta kan dock variera från år 

till år beroende på vem som är kursansvarig. Under C-kursen gör man 

ytterligare 3 studiebesök. Två av dessa går till Riksarkivet och Krigsarkivet, 

där man spenderar två timmar på varje. Det tredje går till Carolina Rediviva 

där man i samband med litteratursökningsundervisningen gör ett studiebesök 

på handskriftsavdelningen. I år har man också gjort ett besök på Skokloster, 

vilket Margareta Revera anordnat för de studenter som visat extra intresse för 

just användande av arkivmaterial. 

Vilka krav ställs på hur en uppsats skall vara utformad? När det gäller 

betygsättningen så ligger tyngdpunkten på att uppsatsen skall visa på 

vetenskaplighet. Det finns alltså inte någon mall för vilket eller vilka material 

som skall användas. Studenten skall istället visa en förmåga att ställa frågor 

och med rätt metod och rätt källmaterial kunna svara på dessa. Hänsyn tas 

naturligtvis också till uppsatsens svårighetsgrad. 

Hur kommer det sig att användandet av främst det äldre materialet 

minskat? Margareta säger att Uppsala universitet har alltid haft en 1500 och 

1600-tals profil, dock verkar denna i dagsläget minska i omfång. Det låga 

antalet uppsatser i kategorin med äldre arkivhandlingar förklaras med att 

studenterna ofta känner sig pressade eftersom man måste klara uppsatsen på en 
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termin. Därför tror Margareta att det kan finnas en viss rädsla för att ett äldre 

material skall ta mycket längre tid att färdigställa. Dock erbjudes extra hjälp till 

de elever som visar intresse för materialet och anses vara kapabla att hantera 

det. En orsak till problemet med allt lägre användande av äldre material anser 

Margareta vara den platsgaranti som C-kursen idag har. Denna platsgaranti 

innebär att de studenter som läser vidare har olika kompetenser, man kommer 

med andra ord in oberoende av vilket betyg man tidigare fått. De studenter som 

kanske inte är så intresserade av att läsa vidare inom historia för att senare 

doktorera, väljer ofta ”lättare” ämnen. Dessa ämnen tillhör oftast alla 

kategorier i min undersökning förutom just de äldre arkivhandlingarna. 

Dessutom har denna platsgaranti orsakat att studiegrupperna har blivit väldigt 

stora i antal. I år har man t.ex. 4 st. grupper med 14 st. elever i varje. Detta gör 

att handledare och lärare inte alltid har den tid de skulle vilja ge studenterna. 

Grupperna minskar dock i antal just nu och man tror att detta skall kunna ge 

bättre resultat bl.a. vad gäller ämnesfördelningen. Den stora andelen studenter 

som baserat sina studier på litteratur kan enligt Margareta högst troligen 

förklaras med att utbildningen är kopplad till lärarprogrammet. 

4.2 Arkivutbildning inom Historiska Institutionen 
För att kunna ge en bild av hur man utbildar studenterna vad gäller just 

arkivbiten, så var det nödvändigt att titta lite närmare på vad som står i den 

kurslitteratur som institutionen valt ut. En redogörelse för vad som nämns i 

denna text följer nedan. Alla fakta är hämtade från kapitel 11 i boken ”Det 

förflutna är inte vad det en gång var”, där texten är skriven av Bo Persson. 

Grundanledningarna till varför man som historiestuderande skall veta hur 

man söker källor uppges vara, dels att det är bra att veta något om grunden för 

alla de påståenden som man läser i litteratur dels så kan man spara mycket 

extraarbete om man nu en gång i tiden behöver göra en historisk undersökning.  

Textförfattaren går också igenom vilka lagar och förordningar som ligger 

till grund för de offentliga myndigheternas bevarande och hantering. Här 

nämns också en del om de olika sekretesser som kan råda, samt att det till 
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föreningar, organisationer och privatpersoners arkiv idag inte finnas några 

lagar vad gäller tillgänglighet för allmänheten. 

Därefter följer en genomgång av den terminologi som finns inom 

arkivvärlden, där ord som arkivinstitution, arkivlokal, arkivbildare, arkiv och 

arkivhandling förklaras. Även en redogörelse för hur det statliga arkivväsendet 

finns. Här nämns bl.a. Riksarkivet, Krigsarkivet och de sju landsarkiven och 

man nämner också Stockholms och Malmös stadsarkiv, vilka fungerar som 

landsarkiv i praktiken. Även vad dessa arkiv har för typ av handlingar 

genomgås kortfattat. Textförfattaren uppger också att de olika arkiven inom 

kommunen och landstinget är mindre enhetligt uppbyggda jämfört med den 

statliga sektorn. Utöver dessa arkivmyndigheter nämner man också Arkivet för 

ljud- och bild, ARAB, Tjänstemannarörelsens arkiv och några av de större 

biblioteken som kan tänkas ha relevant material för en uppsatsskrivande. 

För att avsluta arkivkapitlet så avrundar man med att förklara hur man gör 

när man skall söka efter ett källmaterial. Diskussionen går kring 

beståndsöversikter och andra tänkbara hjälpmedel som ett arkiv kan tänkas ha. 

Även NAD-skivan anges som ett bra sökverktyg i jakten på t.ex. enskilda 

arkiv. Det uppges också i texten att man bör ha någon sorts kännedom om hur 

verksamheten hos en arkivbildare har sett ut för att man lättare skall kunna 

söka bland handlingarna. Vid ett arkivbesök bör man dessutom ha kännedom 

om hur ett arkiv ordnats. 

Textförfattaren nämner att man i äldre tider bröt ut handlingar och ordnade 

dem ämnesvis, men att man idag använder sig av det allmänna arkivschemat 

som utgår ifrån proveniensprincipen, och att ett ensklit arkiv skall ha en 

arkivförteckning där det framgår vad varje volym innehåller. Slutligen nämns 

SVAR som ett alternativ för mer långväga material. Kapitlet redogör också för 

vilka slags källor som man kan hitta under äldre svensk historia respektive 

nyare svensk historia. 
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Denna undersökning kom att bli lite annorlunda än vad det först var tänkt. Från 

början var det meningen att även statsvetenskapliga institutionen skulle ha 

ingått i undersökningen. Detta blev dock inte av eftersom jag tvingades välja 

mellan Historiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen p.g.a. 

tidsbrist. Valet föll helt enkelt på Historiska institutionen. 

De stora huvudfrågorna kom att bli en spegling av historikernas 

användande eller icke användande av arkivmaterial, och varför det ser ut på 

just det viset. Hur ser användningen av arkivmaterialet i uppsatserna egentligen 

ut? Efter utförd undersökning kom jag fram till följande uppdelning: 

 

Inget arkivmaterial 30,7% 

Tidningar och källpublikationer 17,3% 

Digitala utgåvor 0,8% 

Arkiv yngre 38,6%, Arkiv äldre 12,6% (se Fig.4) 

 

Kategorin ”Inget arkivmaterial” kom att bli mycket stor och den är därmed den 

gruppering som innehåller näst mest uppsatser. Detta kan bl.a. förklaras med 

att lärarstudenterna ofta skriver om läroböcker i ämnen av olika karaktär. 

Därtill kommer de elever som väljer att studera t.ex. romaner för att undersöka 

om författaren skildrat omgivningen från den tiden på rätt sätt. 

Den kategori som var störst är dock ändå ”Arkivmaterial, 1800-tal och 

framåt”, vilket bör understrykas. Detta innebär att Institutionen för Historia vid 

Uppsala universitet ändå lyckats med att få sina studenter att använda 

arkivmaterial i sina uppsatser. Dock har man inte lyckats med att få studenterna 

att använda det äldre materialet, då denna kategori endast uppgår till 13% av 

det totala antalet uppsatser. Detta kan, som tidigare nämnts, delvis bero på att 
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institutionen sedan några år tillbaka har doktorander med ämnen som är knutna 

till den yngre historien. 

Till dessa fakta tillkommer att ämnet historia har varit ett mycket populärt 

val bland studenter i några år nu, bl.a. p.g.a. att det har varit platsgaranti på C-

kursen. Detta innebär att man har haft väldigt stora elevgrupper, vilket i viss 

mån har påverkat den handledning som eleverna har fått. Kanske har det inte 

funnits tid för extra studiebesök för de elever som har haft intresse av det. 

Dock är populariteten på väg nedåt och man hoppas nu på Historiska 

institutionen att detta skall lösa problemet med de stora grupperna och att man 

skall får mer tid över för de elever som är intresserade av det mer 

svårtillgängliga materialet. Dessutom kommer några av doktorandtjänsterna att 

fyllas av doktorander som är inriktade på ämnen inom äldre historia. 

Var har studenterna föredragit att hitta sina källor? Fördelningen i de olika 

kategorierna visar på väldigt jämna siffror. Lite mer hälften av alla undersökta 

uppsatser har baserats på arkivmaterial. Detta betyder med andra ord att den 

andra halvan, ca. 49% har valt att gå till ett bibliotek där man läst litteratur 

eller använt mikrofiche. Hur ser då användandet ut bland de studenter som har 

använt sig av arkivmaterial i sina uppsatser? Har man valt arkiv som ligger 

nära Uppsala eller är det även någon annan faktor som styr? 

Studenterna som använt sig av arkiv verkar ha valt att gå eller åka, till de 

arkiv som finns i närheten av Uppsala. Detta innebär alla de arkiv som finns i 

Uppsala stad samt även andra arkiv som finns t.ex. i Stockholm eller Gävle, 

d.v.s. inom ganska lagomt pendlings avstånd. Dessutom har många valt att 

skriva sin uppsats om något som är knutet till sin hemort, vissa har till och med 

knutit uppsatsen till sin släkt. Detta innebär att arkiv på andra orter också 

använts. Gemensamt för alla arkiven är dock bekvämlighet. Man har alltså valt 

arkiv efter närhet till sin bostad eller sina föräldrars/släktingars bostäder. De 

mest frekvent använda arkiven är dock Uppsala Landsarkiv, Uppsala och 

Stockholms Stadsarkiv, riksarkivet, Krigsarkivet, Carolina Redeviva, Kungliga 

Biblioteket (handskriftsavdelningarna på de två senaste) samt de närliggande 

Folkrörelsearkiven. Gemensamt för dessa är att de flesta av dem har 

förekommit i studiebesök under utbildningen samt att många av dem är allmänt 
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kända. Eventuellt skulle man också kunna tänka sig att sådana faktorer som 

öppettider eller service kan spela in. Ett arkiv som bara har öppet två timmar 

om dagen kanske inte lockar studenter för en C-uppsats då man vill lägga ner 

en del tid på sitt källmaterial. 

Kan man då utifrån fördelningen av arkivmaterialet förklara varför 

situationen ser ut som den gör? Svaret blir att det mycket väl går att spekulera i 

varför det ser ut på det här viset, men någon sanning kan man inte komma fram 

till. Materialvalet beror högst troligen på personliga faktorer. 1: man väljer ett 

ämne som man är intresserad av. 2: man gör en bedömning av hur lång tid man 

har på sig, och avgränsar ämnet därefter. Kanske byter man också ämne då 

man inser att det är för stort eller i vissa fall för jobbigt. Dessutom påverkas 

man av lärare och handledare och vad dessa är intresserade av, samt kanske 

också av de föreläsningar som doktoranderna håller om sina ämnen. 

Ämnesvalet kan med andra ord påverkas av hur ambitiös studenten är samt av 

hur utbildningen är upplagd. 

Kan man förklara de olika graderna i användningen av arkivmaterialet? 

Helt uppenbart verkar studenternas val av ämne påverkas av vad doktorander 

och andra lärare är intresserade av och vad de skriver sina avhandlingar om. 

Margareta styrker ju också detta påstående genom att bekräfta att man under de 

senaste åren endast haft doktorander med en inriktning mot den yngre 

historien.  

Enligt vad jag förstår, anser Frohnert att man kan dela upp forskarna i olika 

grupper. Han har valt att dela in dem i två grupper. Den ena gruppen består av 

de forskare som skriver om ett ämne av en teoretisk karaktär. Dessa ämnen 

ligger oftast inom ramen av modern historia och har i regel en ”synen på” - 

grund i sina frågeställning. Denna grupp är för övrigt störst till antalet i 

dagsläget. Den andra gruppen består i de forskare som skriver om ämnen som 

är av källnära karaktär. Ämnena ligger i regel inom den äldre historien och 

behandlar bl.a. förvaltning. Denna fördelning kan även ses i min uppdelning 

(se fig. 2), där de uppsatser som placerat sig inom biblioteksforskningen tillhör 

den moderna historien med de teoretiska ämnena, medan man inom arkiv-

forskningen hittar de källnära ämnena tillhörande äldre historia. Användnings-
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frekvensen minskar också i min undersökning ju äldre materialet är. Dock har 

den digitala kategorin en mindre användningsfrekvens än vad den borde ha. 

Tilläggas skall, att mitt material inte med rätta går att jämföra med Frohnerts. 

Dels p.g.a. att hans undersökning sträcker sig över fler år (>40år) än min (ca. 

3år), dels för att hans undersökning omfattar alla historieämnen, d.v.s. även 

statsvetenskap och etnologi, medan min endast omfattar det klassiska 

historieämnet. 

Dessutom tillkommer ju det faktum att ämnena förändrats i och med olika 

trender. Idag är innebär denna trendskiftning att man använder sig av det 

moderna materialet istället, då ämnena ofta handlar om socialhistoria och 

politisk historia. Kanske kommer detta att ändras i framtiden, och det äldre 

materialet kan åter komma att användas i allt större grad? 

Kanske kan också den utbildning som historiestudenterna genomgår 

påverkar resultatet av användandet. Texten i boken är väldigt strikt och den 

lockar inte direkt till att besöka ett arkiv för att hitta bra källmaterial. Enligt 

min åsikt så uppmanar texten i boken till att lära sig hur ett arkiv fungerar för 

att man skall spara tid i framtida källsökningar inte för att materialet innehåller 

enorma kunskaper som vi borde tillgodogöra oss. Kanske borde man istället 

berätta lite mer om vad som man kan hitta i arkiven och vad man kan göra med 

materialet. Troligtvis är det just uppmuntran till att använda arkivmaterial som 

studenterna behöver, och detta skall komma både från lärare och litteratur. 

Jag hoppas att fler studenter inom arkivvetenskap i framtiden kommer att 

tycka att detta är ett intressant ämne, och att de kanske kan fortsätta 

undersökningen och komma längre bakåt i tiden än vad jag gjorde. Det vore 

intressant att få en längre tidsaxel för att se om svängningarna mellan de olika 

ämnestrenderna även kan skönjas på Historiska Institutionen vid Uppsala 

universitet. 
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6 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Källor 

Historiska Institutionen, Uppsala Universitet. C- och D-uppsatser. 

• vol. EIIIb:141  ( nr. 2075-2096 ) 

Utgår: 2077  D-uppsats 

 2082  D-uppsats 

 2083  D-uppsats 

 2086  litteratutförteckning saknas 

 2089  D-uppsats 

• vol. EIIIb:142  ( nr. 2097-2116 ) 

Utgår: 2102  D-uppsats 

  2104  D-uppsats 

  2111  C-uppsats 3-betygsseminarium 1969 

• vol. EIIIb:143  ( nr. 2117-2137 ) 

Utgår: 2118  D-uppsats 

 2131  D-uppsats 

2132 D-uppsats 

2133 D-uppsats 

2134 D-uppsats 

2135 D-uppsats 

2136 D-uppsats 

• vol. EIIIb:144  ( nr. 2138-2159 ) 

Utgår: 2146  C-uppsats, utlånad 

• vol. EIIIb:145  ( nr. 2160-2176 ) 

Utgår: 2160  D-uppsats 

 2161  D-uppsats 
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 2170  C-uppsats, utlånad 

• vol. EIIIb:146  ( nr. 2177-2195 ) 

• vol. EIIIb:147  ( nr. 2196-2220 ) 
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Bilaga 1 
 

• Hur går det till när studenterna väljer ämnen och hur stor inblandning 
har handledare och lärare i ämnesvalen? 

 
• Hur undervisar man studenterna om de olika arkiven och deras 

material? 
 

• Besöker man under studietiden något eller några av de arkiv som 
förekommer i eller utanför länet? 

 
• Vilka krav ställs på hur en uppsats skall vara utformad? 

 
• Hur kommer det sig att användandet av främst det äldre materialet 

minskat? 
 
 
 


