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Ann-Katrin Hatje 
 
 
 
 
 

Forskningsarkivet – en mötesplats för arkiven  
och forskningen 
 
 
Det finns flera sätt att uppfatta och närma sig förhållandet mellan arkiven och forsk-
ningen på. Jag väljer här att göra det utifrån min erfarenhet av att vara både arkivarie 
och forskare (på senare tid, från hösten 1995, som forskande universitetslektor vid 
Umeå universitet). Ända sedan jag började på Riksarkivet 1974 har jag varit intres-
serad av att befrämja ett närmande mellan arkiven och forskningen. Som arkivarie i 
början av 1980-talet sökte jag t.ex. hålla mig à jour med forskningens utveckling 
genom att på eget bevåg skicka ut enkäter med frågor om pågående forskning till 
olika institutioner vid universiteten. Svaren ordnade jag alfabetiskt och stoppade i 
röda och blåa tidningssamlare och placerade dem sedan på en hylla vid forskar-
expeditionen. Där stod de i några år och samlade damm och kastades först när hyllan 
efterfrågades för annat mer aktuellt material. Detta var under den tid då fält- och 
tillsynsverksamheten var under stark utveckling och tillväxt och därmed fick status av 
prioriterad verksamhet. Mitt valhänta försök att bevaka pågående forskning visar att 
en svala gör ingen sommar.  
 Sedan 1990-talet har dock intresset för historia och historisk forskning ökat 
avsevärt. Detta har också påverkat inriktningen på arkivens verksamhet med bland 
annat fler forskningsseminarier och utgivning av årsböcker med uppsatser, där både 
arkivarier och forskare medverkar. På senare tid har dessutom statsmakterna allt mer 
sett arkiven liksom även bibliotek och museer som viktiga förmedlare av forskning 
och kultur. Detta kan leda till en uppvärdering av kunskaper om arkivens bestånd. 
Med utgivningarna av Riksarkivets beståndsöversikter och NAD-skivan får väl en 
sådan utveckling sägas redan vara på gång. Det är från denna sida jag främst vill 
närma mig frågan om förhållandet mellan arkiven och forskningen, och då utifrån 
frågeställningen hur man bäst befrämjar forskning där arkivmaterial kommer till 
användning. Med forskning avser jag den som bedrivs vid universitet och högskolor. 
Jag begränsar mig här inte enbart till mitt eget fackämne historia utan inbegriper även 
andra ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap (idéhistoria, ekonomisk historia, 
konstvetenskap, etnologi, statskunskap, sociologi, pedagogik etc).  
 
Undervisning 
Som handledare av doktorander och som lärare på arkiv- och skrivkurser riktade till 
forskarstuderande från både humaniora och samhällsvetenskap har jag sett det som 
särskilt viktigt att informera och orientera om olika sökvägar till forskningsmaterial 
och då särskilt till arkivmaterial. Riksarkivets beståndsöversikter och även NAD-
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skivan har då visat sig kunna öppna ”nya världar” för många doktorander. Många 
studenter och unga forskare är bra på att hämta information och kunskaper från 
internet. Detta kan dock ha sina negativa sidor vad gäller tillförlitlighet och represen-
tativitet, (vilket som bekant även gäller NAD-skivan). Mot den bakgrunden vill jag 
därför plädera för ett metodmoment i den obligatoriska kursdelen i forskarutbild-
ningen, som handlar om forskningsmaterial. I detta moment behandlas förutom frågor 
som validitet, representativitet etc även olika sökvägar för att finna relevant forsk-
ningsmaterial, däribland arkiv- och källmaterial. En sådan undervisning motverkar 
också att Riksarkivets beståndsöversikter och NAD-skivan blir outnyttjade hjälpmedel 
i mycken forskning. En annan problematik som eventuellt också skulle kunna tas upp 
i en sådan undervisning är forskaren som arkivbildare. Inom ramen för framför allt 
större projekt skapas forskningsmaterial, som även i framtiden bör vara ”återvinnings-
bart” och tillgängligt för andra forskare. Ofta förvaras sådant material digitalt och 
ibland i databaser. Kunskaperna om hur sådant material ska hanteras är många gånger 
bristfälliga hos forskarna, (jfr nedan om Forskningsarkivets uppgifter). 
 
Förvaltningshistoria och arkivvetenskap 
Både NAD-skivan och Riksarkivets beståndsöversikter innehåller många välskrivna 
och informativa förvaltningshistoriker, som kan vägleda forskarna till ytterligare 
värdefullt källmaterial. Över huvud taget förtjänar området förvaltningshistoria att 
lyftas upp från sin ganska låga och underskattade position bland historieveten-
skaperna. Utan förvaltningshistoriska kunskaper kan vi inte se de djupare strukturella 
förändringarna på förvaltningens vidsträckta område och hur dessa över tid på olika 
sätt påverkar arkivbildningen och därmed tillgången till och tillgängligheten av 
arkivmaterial. Förvaltningshistoria binder ihop dåtid, nutid och framtid, från ordning-
en i Gustav Vasas kansli till kaoset i IT-världens cyberspace. 
 Numera ses frågan om arkiv allt oftare i ett vidare informationssammanhang, där 
andra områden som museer och bibliotek ingår (ABM-samverkan). Detta är i många 
avseenden, såvitt jag kan bedöma, en önskvärd och positiv utveckling. På ett område, 
det vetenskapliga, kan det däremot vara en nackdel, eftersom gränserna mellan arkiv, 
bibliotek och museer i förlängningen kan bli allt mer utsuddade. I förvetenskap-
ligandet ligger främst en strävan till högre status och att kunna avgränsa sig gentemot 
andra ämnen.  Ett sätt att göra ämnet arkivvetenskap mer vetenskapligt och tydligare 
avgränsat gentemot biblioteks- och museivetenskap är att låta de förvaltnings-
historiska perspektiven bli mer framträdande än vad de är för närvarande. 
 
Strategisk placering 
Ofta talas om vikten av goda forskningsmiljöer som befrämjar möten och kontakter 
mellan arkiven och forskningen och mellan arkivarier och forskare. Ett bra exempel 
på detta är Forskningsarkivet i Umeå, som organisatoriskt och fysiskt hör till Univer-
sitetsbiblioteket vid Umeå universitet. Forskningsarkivet har till uppgift att 
tillhandahålla material till universitetets forskare och studenter. Utöver en traditionell 
handskriftsavdelning (liknande samlingarna vid övriga universitets handskrifts-
avdelningar) finns ett relativt stort bestånd av mikrofiche från SVAR (valda i dialog 
med pågående forskning) samt register och databaser inom området. En omfattande 
verksamhet med fjärrlån av arkivalier kompletterar de lokala bestånden. Forsknings-
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arkivet förmedlar också råd och anvisningar i arkivfrågor rörande material från större 
forskningsprojekt (i det sammanhanget fungerar Forskningsarkivet i hög grad som 
Riksarkivets förlängda arm). Ett utkast till ”Handbok för hantering av forsknings-
material” har nyligen utarbetats och finns att tillgå på Forskningsarkivets hemsida. 
Forskningsarkivet är i regel välbesökt, och de anställda har ett brett kontaktnät både 
bland forskare och inom arkivsektorn. Det är inte endast historiker utan även andra 
forskare som sociologer, medicinare och skogsforskare som använder sig av det 
material som Forskningsarkivet tillhandahåller. Jag är övertygad om att Forsknings-
arkivets existens bidragit till att umeforskare i så hög utsträckning använder sig av 
arkivmaterial i sin forskning. Detta gäller inte enbart användningen av material som 
Forskningsarkivet tillhandahåller. Frågan är om inte historikerna från Umeå besöker 
Riksarkivet i betydligt högre utsträckning än andra som har närmare till. 
 
 

 
 

      Sida ur Arkivhandbok för forskningsmaterial hämtat från Forskningsarkivets hemsida. 
  
 
Många trådar både från forskarvärlden och från arkivsektorn löper således samman i 
Forskningsarkivet. Det kan därför sägas vara ”strategiskt” placerad i skär-
ningspunkten mellan dessa områden.  
 På många sätt kan Forskningsarkivet vid Umeå universitet ses som en efter-
följansvärd modell, som innebär att kontinuerliga kontakter och möten mellan arkiven 
och forskningen kan upprätthållas, och att en dialog kan föras mellan arkivarier och 
forskare. Intresset att följa Umeå universitet i spåren är nog störst vid de mindre 
universiteten och högskolorna, som saknar närhet till Landsarkiven. Det hindrar inte 
att liknande ”forskningsarkiv” skulle kunna inrättas vid de större universiteten i 
anslutning till universitetsbiblioteken. Där når man också ut till många studerande. 
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I takt med tiden 
Forskningsarkivets verksamhet svarar väl mot den senaste tidens utveckling inom 
arkiv- och forskarvärlden. Det gäller inte minst den utveckling som IT-revolutionen 
fört med sig, och som innebär en upplösning av tidigare formella strukturer och 
gränser mellan såväl institutioner som typ av material och informationsbärare. 
Exempel på det förra är de redan nämnda försöken att närma arkiven, biblioteken och 
museerna till varandra. Ifråga om det senare gäller det bland annat den mindre vikt 
som fästes vid handlingars formella utseende och tillkomst eller fysiska utseende, 
dvs., om det gäller tryckt eller otryckt material, digitaliserad information eller 
originalhandlingar. Till det positiva hör att databashantering av arkivmaterial under-
lättar forskningen och ger nästintill oanade kombinationsmöjligheter. I det samman-
hanget har Forskningsarkivet tagit aktiv del i uppläggningen av nya databaser till-
gängliga via nätet för forskare vid Umeå universitet. Ett exempel på detta är 1890 års 
folkräkning. 
 Tidigare fästes ganska stor vikt vid formella kriterier vid bedömningen av arkiv-
material, dvs. om det ansågs värt att bevara eller kunde gallras. Detta formella synsätt 
börjar allt mer att ersättas av andra bedömningskriterier. Istället betonas vikten av att 
olika avnämargrupper får komma till tals när ställning ska tas om material ska bevaras 
eller gallras. 
 Över huvud taget har de formella kriterierna för bedömning av handlingars eller 
materialgruppers värde tenderat att minska i betydelse. Istället framhävs betydelsen av 
att olika avnämargrupper får tillfälle att gemensamt bedöma värdet av arkivmaterial, 
inte minst det forskningsmässiga, när beslut ska tas om det bör bevaras eller inte. Mot 
denna bakgrund är Forskningsarkivet med sin strategiska verksamhet i skärnings-
punkten mellan arkiv och forskning väl ägnat att bedöma forskningspotentialen, 
särskilt i norrländskt material. På sikt torde denna uppgift att bedöma forsknings-
värdet i olika materialgrupper öka i betydelse. Här kan man således förvänta sig ett 
vidgat arbetsområde för Forskningsarkivet.  
 
 
 

 

Att bedöma forskningsvärdet av olika typer av 
material kan förväntas bli framtidens stora 
uppgift för arkiv- och forskningsinstitutioner.  
Då måste blicken vändas såväl bakåt som framåt.
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