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Torkel Jansson 
 
 
 
 

Tankar utifrån och kring Umeåmodellen 
 
 
En lång prolog 
Det är en ”demokratisk” truism att all forskning måste ha tillgång till material, bra 
material samt någorlunda lättåtkomligt och lätthanterligt material. Lika självklart är 
emellertid, att detta kan variera högst betydligt. En kirurg och en idéanalytiker 
utforskar helt olika sidor av människan – dess ”trasiga fodral” respektive hennes 
”vetenskap och vett”. I den här betraktelsen håller jag mig till det sistnämnda, till den 
forskning som sysslar med vad den mänskliga odlingen frambragt av gott och ont.1 

Information, med stort I, är, som jag ser det, det ytterst överordnade begreppet. 
Tankekonstruktioner med målet att hierarkisera kan ofta ges formen av julgranar: 
stjärnan i toppen, som lyst, och lyser, allt sedan staten – och andra arkivbildare – 
började samla på sig alla sina uppgifter, är följaktligen Information. Ljusen här och där 
längre nere, som ovillkorligen måste vara elektriska och bindas samman av en obruten 
ledning, blir med konsekvens innehållet i arkiv, bibliotek, museer och den mer eller 
mindre milda behandling detta innehåll ges av diverse forskare. Därtill, vill jag hävda, 
borde mycket mer tid ägnas åt att diskutera hur de som befolkar denna ABM-sfär i 
högre grad skulle kunna komplettera varandra i kunskapssökandet och -bygget.  

Jag har lekt med tanken att anordna en kurs på forskarutbildningsnivå om 
förvaltningshistoria. Statens relation till samhället, förvaltningen alltså, står centralt i 
problemformuleringarna vid varje historisk institution med självaktning. Drömmen är 
att efter kursläsningen kunna gå runt i arkivlokalerna och ställa frågan: ”Förklara nu 
varför de här bestånden vid den här och den här tiden är så omfattande, och tala sedan 
om för mig när och varför de minskar!” Varför sväller somt enormt under stormakts-
tiden, och vad är orsaken till att det sedan minskar? Hur ter sig folkhemmet och 
välfärdsstaten i hyllmeter, o.s.v.? (Förre riksarkivarien Erik Norberg har ofta tillgripit 
denna metod, när han velat förklara arkivväsendets utveckling för oinitierade.) 

Självklart skall materialet, oavsett om det förvaras i arkiv, bibliotek eller museer, 
främst användas som källor för så väl formulerade frågor som möjligt. Av erfarenhet 
vet jag vad det betyder att kunna dra växlar på den ”kringinformation”, det ”extra-
kunnande”, som arkivarierna besitter. I den forskarutbildning jag har ansvaret för får de 
arkivberoende doktoranderna skriftligen presentera sina ämnen på en A-4-sida eller 
två, som någon lämplig person vid det aktuella arkivet begrundar någon dag, innan 
dessa båda informationshanterare möts för ett utbyte av tankar. Det finns inte, och skall 
inte finnas, arkivförteckningar som kan ersätta dessa sant humanistiska träffar (däremot 

                                                           
1 Närbesläktad med denna uppsats är mitt bidrag i Av kärlek till arkiv. Festskrift till Erik Norberg, 
Stockholm 2002.  
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skulle jag – efter att ha sett resultatet av sådana kontakter – gärna se att det funnes 
möjligheter att dela vissa tjänster mellan arkivväsendet och universitetsinstitutioner). 

Vandra runt kan och bör man i undervisningen naturligtvis också göra, vad gäller 
museala ting. Vid otaliga tillfällen har jag använt mig av Kaplansgården i Härkeberga 
socken i Uppland för att få kolleger från kontinenten att förstå vad en svensk bonde var 
i förhållande till andra samhällsgrupper i gången tid. Det är inte förr än utlänningarna 
rent fysiskt står i köket i denna gård, där präst och landbo delade spis, som de fattar att 
en svensk bonde inte var ett liveget kreatur. Är man redan i dessa trakter, har det sina 
givna poänger att ta sig de få kilometerna från Kvekgården i Örsundsbro, där man 
fortfarande kan få en uppfattning om hur en ”skogsbonde” levde genom århundraden, 
ned till Salnecke slott i samma socken, där överklasslivet ända sedan medeltiden anas – 
och på vägen passerar man för övrigt Sveriges första konsum, ”Kappen”, tillkommet på 
initiativ av den socialt medvetne landshövdingen Robert von Kræmer, som om 
somrarna residerade på det närbelägna, lika intressanta Taxnäs, där man också om 
hösten kan passa på att plocka majs. 700 års svensk historia på en knapp halvmil, och 
dessutom i en underbar miljö, det är inte dåligt! Har jag utombys folk med mig hemma 
i Ramsjö i nordligaste Hälsingland, Sveriges mest bolagsuppköpta socken, visar jag 
dem gärna vad träpatronernas närvaro betytt för kultur och kulturlandskap, sociala 
förhållanden och lokalpolitisk ”profil” – och varför. 

Forskningsbiblioteken är givetvis inte sämre – i varje fall inte vad gäller deras 
äldre bokbestånd, som ju är ordnade efter mänskligt huvud och mänskliga behov. Efter 
avslutad kurs i lärdomshistoria tar man naturligtvis med sig doktoranderna upp på 
Carolina Redivivas vindar och ber dem göra reda för när och varför samlingarna av 
”sociologi” börjar svälla, man frågar dem om orsakerna till att almanackorna i Sverige 
efter senaste sekelskifte inte längre också ges ut på finska och samiska, som var fallet 
under hundratals år, och man ber dem förklara orsakerna till att man under inga 
omständigheter får låna hem moderna finländska doktorsavhandlingar, när det är fullt 
möjligt att ta med sig norska och danska ut på stan. Svaren på dessa frågor är viktiga 
för att förstå stora delar av det ständigt skiftande kulturklimat vi lever i. 

En, som jag ser det, spännande sida av all informationsvetenskap är hur vi som 
vardagsmänniskor och forskare förhåller oss till både samtid och det förgångna. Går vi 
på museer – möjligen med undantag för Moderna museet –, gör vi det för att skaffa oss 
kunskap om hur det var förr (och i bästa fall också varför det mesta då var annorlunda 
än i dag). Vi möter något vi mist kontakten med, eller skulle förlora relationen till, om 
fornsamlingar inte funnes. Rätt ofta handlar det om samma sak i kontakten med ett 
arkiv – om vi inte uppsöker det för att få uppgifter om inkomstförhållanden som 
hjälper upp våra pensionspoäng eller något annat nutidsanknutet. Arkivmaterialet är så 
att säga både levande och avsomnat. Sak samma med innehållet i forskningsbiblio-
teken. Dit vänder vi oss både för kunskap om de senaste teoretiska och praktiska rönen, 
den levande s.k. forskningsfronten, och för information om hur man tidigare sett på 
saker och ting. Tjugo år gamla handböcker om persondatorer hör till IT-teknikens 
historiografi och inget annat. I den meningen är de lika ”döda” som ”dött” arkiv-
material och föremål som inte längre nyttjas i vardagslag. Men för den skull är de inte 
ointressanta för informationshanterare av olika slag. Det allra mesta av innehållet i 
forskningsbibliotek används med andra ord på precis samma sätt som arkivmaterial, 
vilket det finns anledning att reflektera över. 
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Informationshanterare behöver information. Detta låter enkelt, men är det inte 
alltid. Den som sitter i en universitetsstad med både landsarkiv, forskningsbibliotek 
och en behaglig närhet till kungl. huvudstaden med alla samlingar som där finns förstår 
nog bara med svårighet – om alls – vilka problem de kolleger har, som inte har sådana 
faciliteter nära till hands. ”Vad som är bra för Umeå är bra för resten av universitets- 
och högskoleorter”, brukar jag hävda, när jag ombeds kommentera kopiering av arkiv-
material och annat på olika sätt. I detta sammanhang behöver det knappast påpekas, att 
det var förenat med åtskilliga svårigheter att för nu länge sedan dra i gång inte minst 
historiskt inriktad forskning, när Umeå universitet grundades. Inget landsarkiv eller 
någon del av något landsarkiv flyttades dit – det blev ju kvar i Norrlands Athen –, och 
den enda möjliga lösningen blev, som känt är, massfilmning och att bygga upp 
forskningsarkivet. Det är med beundran man måste tänka på både hur arbetsamt det 
måste ha varit att planera allt som var förenat med detta, och att man fick universitets-
ledningen att förstå, att man också måste satsa ordentliga ekonomiska resurser för att få 
något för en verklig vetenskapsproduktion vettigt till stånd. 

Tillgängligheten till arkiven i största allmänhet är ju en demokratifråga av högsta 
rang. Den medborgerliga rättssäkerheten garanteras, samhället blir kontrollerbart, när 
möjligheten finns att gå till det material som vittnar om på vilka grunder beslut av olika 
slag fattats. När jag en gång bjudits in till Moskva för att föreläsa om svenska 
samhällsförhållanden i stort, var det enda åhörarna visade sig verkligt intresserade av 
den svenska offentlighetsprincipen applicerad på arkiven, som min hustru samtidigt 
fick tillfälle att tala om och locka unga ryska studenter till Uppsala landsarkiv med. Så 
någon glädje blev det också med den inbjudan. 

Medborgarrätt, ja. Nu finns det ju också s.k. akademiska medborgare, cives 
academici, sedan åtminstone medeltiden, som befolkar vetenskapernas fria republik, i 
vilken de jämt och ständigt förväntas ställa nya frågor fritt och självständigt samt 
presentera tidigare okända svar om det mesta som rör mänsklig sammanlevnad. Hur 
mår egentligen dessa figurer i olika avseenden? Lyser alla ljusen i julgranen lika klart 
och skarpt? Är hon och han verkligen fullvärdiga medborgare, eller är de undersåtar i 
informationssamhället, där andra än de själva i själva verket dikterar vad de skall ha 
tillgång till? 

I min föreställningsvärld är talet om medborgarna och medborgarsamhället ingen 
metafor i detta sammanhang utan gravaste allvar och en påtaglig realitet. Kan 
forskning bedrivas på lika villkor överallt och av alla? Har verkligen alla samma 
tillgång till den informationsbas som behövs för olika frågeställningar? Här avser jag 
olika typer av material – både sådant som förvaras i arkiv, på bibliotek och museer. Att 
svaret alls inte kan bli ett entydigt ”ja”, är allom bekant. Alla som piratkopierat ur 
böcker man inte får piratkopiera ur, men som ändå måste ske för att motverka bristen 
på kurslitteratur, där sådan inte finns att tillgå, vet vad det i vardagen handlar om. 
Säkert skulle man jubla runt om på högskoleorterna, om allt som finns på Carolina 
Rediviva och KB funnes som ”print-on-demand”. Må Gutenbergprojektet leva vidare! 

Ändå är det min fasta övertygelse, att inte alla i universitets- och högskolevärlden 
känner till dessa problem i all deras vidd, och bland dessa finns människor som sitter i 
beslutsfattande positioner. Nya universitets- och högskoleorter med åtföljande 
”professorsprogram” har de senaste årtiondena stampats ur marken i en takt, som inte 
har sin motsvarighet tidigare, om så århundrade läggs till århundrade. Denna 
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utveckling har tveklöst sina goda sidor, ty spridningen av den högre utbildningen både 
geografiskt och socialt är ju också en första rangens demokratifråga. En annan demo-
kratifråga är sedan, om vi kan erbjuda alla samma, rika seminariekultur med levande 
diskussioner, en kritiskt diskuterande massa, om alla ämnen tillåts breda ut sig till alla 
nya lärdomsorter. En lärare och en doktorand är ingen ideal situation, och den aspekten 
måste även få plats i debatterna om vad man bör sjösätta av program och inte. Under 
medeltiden fick nordiska studenter gå till fots till Paris och Bologna; nu, när det finns 
flyg och X 2000, tycks ofta många vilja stanna kvar hemma i den egna busken utan 
möjligheter att blicka ut över den egna horisonten. 

Frågan är nu, om man i den rekordsnabba högskolesatsningen i tillräcklig grad 
samtidigt och parallellt fört en tillräcklig diskussion om att den utlokaliserade akade-
miska forskningen också överallt får samma tillgång till nödvändiga basfakta och 
information i stort. Ser man ut över universitets- och högskolegeografien, är det svårt 
att ge ett jakande svar på denna fråga. ”Det problemet får lösas inom givna, normala 
budgetramar”, är ett svar man allt för ofta hör. Röster har ju också ibland höjts för att 
stycka landsarkiven och pytsa ut dem på de nya lärdomsorterna, men nu har, som känt 
är, dessa blivit så många, att var och en, lyckligtvis, inser att detta inte innebure någon 
lösning. 

För att bevara en verklig medborgerlighet, en verklig demokrati, i dagens 
akademiska värld är det alldeles nödvändigt, att det inte blir tal om A- respektive B-lag 
i både undervisning och forskning. Vad gäller undervisningen, tror jag att faran är rätt 
liten – de nya universiteten och högskolorna lockar inte sällan med högre löner än vad 
vi kan få, som har slitit och släpat i 526 år, så goda lärarkrafter råder det ingen brist på, 
men vad gäller forskningen finns problemen där. Och det är ju egentligen ”bara” arkiv-
verket och forskningsarkivet i Umeå som under lång tid förstått, att läget måste rättas 
till. Ett steg i rätt riktning var självklart när forskningsarkivet vid Örebro universitet 
öppnade år 2000, och man kan bara hoppas att allt det mångfaldigade material som då 
fördes dit vart efter kompletteras, så att den regionala prägel materialet till att börja 
med fick tonas ned. I annat fall blir det bara som om Örebroforskarna fått ”sin” del av 
Uppsala landsarkiv. Den satsning man där nu gjort i och med inrättandet av en deltids-
tjänst som arkivpedagog, som också kan ”lyssna in” en rad behov ute på institu-
tionerna, ter sig i mina ögon mycket spännande, lovande och efterföljansvärd. 

Det allra bästa med filmning, digitalisering och annat mångfaldigande av arkiv-
materialet är att det är först med SVAR:s och Arkions etc. verksamhet som vi i forskar-
samhället kan börja ställa frågor till utvecklingen i hela vårt avlånga land i alla 
tänkbara avseenden. Med svenskt biografiskt lexikon på CD-rom kan man göra vilka 
sökningar man vill. Alla som hade något att göra med Göta kanal svarar villigt, bara 
man ger sig tid att fråga. Och forskaren sitter med sin NAD-skiva på CD-rom eller 
NAD på nätet och har det trevligt – för trevligt måste det ju vara, eljest blir det aldrig 
någon bra forskning. Styckar vi landsarkiven, kommer däremot forskningen att bli än 
mer regionalt för att inte säga lokalt avgränsad än hittills, och det kan ju inte vara 
någons innersta önskan.  
 
Äntligen Umeå! 
Jag har roat mig med att göra en inte allt för ambitiös jämförelse av vad som sedan 
1960 givits ut i avhandlingsserien vid min egen institution, Studia Historica Upsal-
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iensia, och vad som från och med 1984 producerats av forskning med olika typer av 
bistånd från forskningsarkivet i Umeå. Av de drygt 200 Uppsalaavhandlingarna har i 
det närmaste två tredjedelar hämtat sitt huvudsakliga källmaterial från arkiv i Uppsala 
och/eller Stockholm, och bortser man från vad Uppsala landsarkiv försett forskningen 
med vad gäller samhällsförhållanden i en rad avseenden, ger sig här många under-
sökningar av den svenska statsmaktens olika yttringar över tid till känna. En dryg 
tiondedel har främst stött sig på tryckt källmaterial, och i denna kategori dominerar, 
naturligen, arbeten av idé- eller debattanalyserande art. 

Ungefär en fjärdedel av avhandlingarna i den aktuella serien har hämtat sin 
främsta näring ur arkiv på andra orter. Här återfinns den forskning, vilken i Uppsala 
inte är särskilt framträdande, som ägnat sig åt förhållanden i främmande länder och 
även exempelvis åtskilliga undersökningar om (e)migration och folkrörelser. Om mer 
tid stått mig till buds, skulle säkert en jämförelse med t.ex. Lundaserierna ge ett delvis 
annorlunda resultat, i vilket inslaget av i Stockholm förvarat material sannolikt bleve 
mindre omfattande. Det är nu, Gud ske lov, som alltid, inte historikerns uppgift att 
bedöma om detta resultat är bra eller dåligt – kvaliteten på Uppsalaavhandlingarna kan 
ju inte avgöras med den metod som här tillämpats – men visst kan man med visst fog 
tala om ett rätt stort inslag av provinsialism vad gäller Studia Historica Upsaliensia. 
Den svenska centralmakten och orter belägna inom Uppsala landsarkivsdistrikt har fått 
sin beskärda del. 

Vad ger då det material om forskningsarkivets verksamhet vid handen, som ställts 
till mitt förfogande av föreståndaren Mats Danielsson? I detta kan man alltså studera de 
171 publikationer (eller snarare vad som tryckts som antingen monografier eller 
artiklar i samlingsverk) som under de senaste tjugo åren tillkommit med forsknings-
arkivets inblandning, vilken varit/är av skiftande natur. (Utöver vad som publicerats 
kommer ett för mig okänt antal seminarieuppsatser, som givetvis är vida större än 
antalet tryckalster.) En kategori utgörs av de arbeten som vilar på det material 
forskningsarkivet självt producerat utifrån primärkällor, en andra består av de tillfällen 
forskningsarkivet lånat in material från andra arkiv, och en tredje, slutligen, av den 
tekniska hjälp man bistått med i form av skanning, reproduktion av kartor m.m. 
Kategorierna är varandra inte uteslutande – i rätt många fall (17) har alla de tre typer av 
tjänster forskningsarkivet kan erbjuda tagits i bruk av forskarna. 

Ser man till det totala antalet publikationer, 171, har forskningsarkivet på olika 
sätt varit inblandat i 303 fall, och av dessa ”hjälptillfällen” är två tredjedelar att hänföra 
till Norrlandsanknuten forskning (av de 171 titlarna har drygt 100 anknytning till 
Norrlandslandskapen; jämför gärna i hur hög grad Uppsalaforskningen är koncentrerad 
till Stockholms- och Uppsalaregionen). Man må anse att inriktningen på Norrland är 
påfallande hög med tanke på forskningsarkivets möjligheter att tillhandahålla material 
från hela landet, men å andra sidan bör man minnas att norra Sverige genom till-
komsten av Umeå universitet och dess forskningsarkiv dragits in och synliggjorts på 
historieforskningens (men även annan forsknings) karta på ett sätt som eljest knappast 
kunnat ske (sägas kan och skall också, att praktiskt taget all akademisk forskning om 
Gotland genomförts av gotlänningar, ty vilka andra än de som kan bo hemma hos 
mamma och pappa har väl råd att uppehålla sig långa tider vid Visby landsarkiv). Ser 
man till de olika akademiska discipliner som fått bistånd, dominerar, kanske inte 
oväntat, den på olika ämnen uppdelade historievetenskapliga forskningen, men här 
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finns också medicinska och skogsvetenskapliga undersökningar, liksom sociologiska 
och språkvetenskapliga. Forskningsarkivet har givit service åt ett tjugotal olika ämnen, 
och en sak är säker: Umeå skulle aldrig ha utvecklats till den breda forskningsmiljö det 
blivit, om Härnösands landsarkiv flyttats dit, när universitetet grundades. 

Om jag räknat rätt i publikationsförteckningen, har forskningsarkivet sedan 1984 
bistått 47 disputerade doktorer och två licentiander i olika ämnen (den mångdiscip-
linära karaktären på verksamheten bör, så vitt jag förstår, vara en tillgång i sig, då den i 
viss mån bör kunna verka ”korsbefruktande” mellan olika ämnen, som det ju brukar 
heta). I närmast vanlig ordning är totalsiffror rätt ointressanta, även om antalet i sig 
imponerar. Ett noggrannare studium över tid visar nämligen att forskningsarkivets 
betydelse för de formellt högsta akademiska graderna ökat mycket snabbt. Av hela 
antalet hänför sig hela 30 till den senaste femårsperioden – över 40 % av alla de 
berörda doktors- och licentiatavhandlingarna har alltså tillkommit under en fjärdedel av 
den tid forskningsarkivet verkat –, och andelen allmänt hållna ämnen har ökat något. 
Utvecklingen går m.a.o. i den riktning jag personligen hoppats på (och alltid haft som 
mitt praeterea censeo i Riksarkivets produktråd, där en huvuduppgift måste vara att 
slåss för källmaterialets ”demokratisering” och forskningens ”nationalisering”) – möj-
ligheterna finns verkligen att mångfaldiga och tillhandahålla material samt att mot-
verka provinsialism, och de ökar, när man har ett forskningsarkiv av Umeåtyp att tillgå. 
 
En kort epilog 
Nu, med de nya medias hjälp, är tiden inne för den verkliga vetenskapliga national-
medborgerligheten, nu när à la Umeå dörrarna till arkiven står öppna – dygnet runt. 
Med det på olika sätt mångfaldigade källmaterialet kan vi börja ställa frågor från Ystad 
till Haparanda oberoende av var vi råkar befinna oss (bara vi är så många alltså, att vi 
kan föra vettiga samtal med varandra och hålla vetenskapssocialt viktiga post-
seminarier, och vi skall givetvis redan på grundnivån i utbildningen vänja studenterna 
vid det nya materialet, som de alla i en framtid kanske redan gjort bekantskap med i de 
stimulerande ”skolväskor” som börjat spridas land och rike runt). För att förstå vad 
arkivinnovationerna kan betyda, är det lämpligt att se på den läskunnighetsforskning 
som bedrivits i Umeå. Skånskt källmaterial har kommit till användning i lika hög grad 
som norrländskt; hela medborgarnationen finns med i text, tabeller och notapparat – 
det gör den bara sällan i Lund och Uppsala. I detta ligger den verkliga utmaningen. De 
sista skola bliva de första, de som kan ha befunnit sig i B-laget, eller som varit nära att 
hamna där, kan snabbt bli de som leder ligan i A-laget. Det spelar inte längre någon 
roll var man befinner sig fysiskt; i digitaliserad och all möjlig annan form har 
arkivberget kommit till Muhammed, det har demokratiserats, medborgerliggjorts. 

Alla kämpar i ett sådant läge på lika villkor, alla kan bli bäst, och det, om något, 
kommer att höja kvaliteten på både frågeställningar och resultat – och forskningens 
naturliga och främsta uppgift är ju att bara bli bättre och bättre. Det talas i dag, som 
bekant, ständigt om s.k. kvalitetssäkring, som ofta kostar mycket pengar och inte alltid 
ger särskilt mycket. Verkligt fri tillgång till källmaterialet vore antagligen en av de 
bästa metoderna att åstadkomma en sådan i många ämnen; finge man bara arbeta på 
lika villkor, kunde man också kontrollera och fortlöpande utvärdera varandra.  

Därtill kommer vi i den nuvarande utbildningssituationen att i än högre grad än 
tidigare bli beroende av ”snabba” och lättillgängliga data. På fyra år skall en blivande 
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doktor genom systemet, som också rymmer cirka ett års kursläsning. Då gäller det att 
materialet är så lättåtkomligt som möjligt – även för handledarna, som i framtiden i 
mycket större utsträckning än nu måste förbereda avhandlingsämnena vad gäller både 
teori och praktik (det sistnämnda handlar naturligtvis i högsta grad om vilka källserier 
som kan komma till användning på rationellaste sätt). Jag är inte säker på att alla insett 
detta än. När nu universitets- och högskolevärlden i så förhållandevis ringa grad 
reflekterat över detta, skall man naturligtvis inom universitets- och högskolevärlden 
och arkivväsendet – med hänvisning till framför allt forskningsarkivet i Umeå – gripa 
chansen och påpeka detta förhållande för både kultur- och utbildningsdepartementet 
samt nationella rektorskonferenser och andra organ på högskolenivå, så att de pengar 
som erfordras också kommer på bordet. 
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