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Abstract

In recent years it has become more and more common with discussions concerning
professionalization in professions such as archivists. Professionalization means that a profession
strengthens, develops, innovates and monopolize their business. In order to strengthen the
profession you can also use a variety of strategies and these strategies emphasises the process where
a profession is being professionalized or is about to be professionalized. This development of an
occupation could start within ABM-cooperation’s. ABM stands for Archive, Library and Museum. 

The purpose of this paper is to examine how an ABM-cooperation has influenced and developed the
institutions involved and their professions, job roles and tasks. As an example study to examine this
I have chosen an ABM-cooperation in Västernorrland that consists of Riksarkivet Landsarkivet,
Länsbiblioteket Västernorrland and Murberget Länsmuseet Västernorrland. To do this, I have
contacted and sent questionnaires to employees in these three institutions. Three of these
employees, I have also met in person to go over their answers. Prior to these meetings, I also
conducted a literature review in which I have found out information about the background to the
cooperation. 

The results show that none of the employees that I have interviewed think that their participation in
the ABM-cooperation has led to major changes within their respective institutions. But when you
read their answers to the questionnaires you can see that this is not the case. Duties have changed,
been added, and the cooperation with the other institutions should be considered as a change in
itself. One reason that these changes are not considered changes may be that cooperation has a long
history and they have become part of everyday life in the workplace.

There is no evidence in my results that an institution intentionally have used a strategy to develop
and strengthen their workplace or professions though there are some points of contact. Instead, one
can see signs that it has created a whole new strategy and a whole new approach to the co-operation
started when the institutions and their employees in connection with the collaboration has
strengthened their positions in their own institutions and with other participating institutions.
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1 Inledning

Det senaste årtiondet har det förts en del diskussioner kring yrket arkivarie och dess relation till
begreppet professionalisering och professionaliseringsfrågor. Detta har tagit sig uttryck i bland
annat artiklar, uppsatser och konferenser. Några exempel är Wennström (2002) som handlar om hur
yrket arkivarie har förändrats till exempel genom ändrade arbetsuppgifter. Även Grönros (2012)
skriver om detta.

En utvecklingstendens är också att arkivverksamheten har sökt sig in på nya områden. Ett exempel
på det är arkivpedagogik som Ulfner (2001) skriver om. Arkivpedagogik är en ”… verksamhet, där
arkiven förmedlar historia, informerar om vad arkiv egentligen är, vad man kan hitta i arkiven samt
hur man kan gå till väga med arkivmaterial genom exempelvis arbetsuppgifter till kopierat
arkivmaterial” (Ulfner, 2001, s. 2). En nyare uppsats om detta ämne är Lundbäck (2012). I den
undersöker författaren bland annat hur det arkivpedagogiska arbetet ser ut och om det har förändrats
över tiden på några arkiv i landet. 

Arkiven har även börjat söka sig in på nya samverkansformer och en sådan är ABM-samarbeten.
ABM står för Arkiv, Bibliotek, Museer och dessa samarbeten finns det ett flertal av både i Sverige
och i resten av världen. Dessa tre institutioner har gemensamt att de ska “...välja ut vad som ska
bevaras, systematisera materialet och sprida information till allmänheten” (Sveriges Riksdag, 2013).
De institutioner som samverkar inom ABM-samarbeten är oftast helt eller delvis offentligt
finansierade. Det innebär att de oftast arbetar inom “...ramar som beslutas av politiska strukturer,
både vad gäller målsättningen för verksamheten, inriktningen på den, driftsformen och ekonomin”
(Almerud, 2000, s. 15). I och med sitt arbete inom ett ABM-samarbete finns det möjligheter att till
exempel yrkesroller, arbetsuppgifter och krav på kunskap kan förändras när de samverkar med
andra institutioner.

I och med dessa samarbeten finns det möjligheter för yrket arkivarie att förändras, utvecklas och
stärkas. Det skulle kunna vara ett led i arkivariernas professionalisering.

“För att ett yrke ska kallas en profession ska det alltså handla om ett yrke som förutsätter en
specialiserad, systematisk utbildning. Genomgång av vissa examina krävs för tillträde till
professionen, examina som ger professionen dess roll i den samhälleliga arbetsdelningen.
Professionerna tenderar att kräva tjänstemonopol – såväl som frihet från kontroll av andra aktörer –
ett oberoende från både lekmän och staten” (Jacobsson,  2013). 

Det har forskats en hel del om professionalisering. Både utifrån hur den kan påverka

1



anställningsbarhet, medarbetares arbetsuppgifter och yrkesroller, hur en yrkesgrupp kan
professionaliseras med mera. Den professionsforskning som har utförts på senare år har fokuserat
på de olika strategier som yrkesgrupper kan använda sig av för att professionaliseras och stärkas
inom sina områden. Genom att använda sig av dessa strategier slår sig yrkesgrupperna fram på den
marknad som de vill kontrollera. Dessa professionsstrategier kan även hjälpa till att belysa hur
yrken och verksamheter utvecklas och förnyas. Strategierna kommer jag att använda mig av i ett
studieexempel och detta är ett ABM-samarbete. 

Mitt valda exempel är ABM Resurs i Västernorrland. Detta är en samverkan som startades i början
av 2000-talet och syftet med samarbetet var att de institutioner som medverkade skulle förnyas, att
besökaren skulle stå mera i centrum och att de skulle handha sektorsövergripande frågor. De tre
institutionerna som medverkar i detta samarbete är Riksarkivet Landsarkivet, Länsbiblioteket
Västernorrland och Murberget Länsmuseet Västernorrland. Landstinget Västernorrland sitter med i
styrgruppen och är en av finansiärerna till samarbetet. 

Det finns många skäl till att ABM-samarbeten anses nödvändiga och den dåvarande ordföranden
Britt-Marie Häggström inom fackförbundet DIK (Dokumentation, Information och Kultur) menar
att:

“...såväl arkiv som bibliotek och museer i stor utsträckning är minnesinstitutioner och att det därmed
är naturligt med ett närmare samarbete mellan dem. Ett annat är de möjligheter dessa institutioner
har fått att nå nya grupper av användare genom Internet och digitalisering av samlingarna”
(Häggström, 2000, s. 5). 

Arkiv, bibliotek och museer har en viktig roll när det gäller utbildning och forskning och när det rör
“...människors enskilda kunskapssökande och för människors möjligheter att delta i den
demokratiska processen” (Almerud, 2000, s. 13). Dessa tre institutioner har delvis olika uppgifter
och ansvarsområden, men dessa kan även överlappa varandra och göra att förhållandet dem emellan
är dynamiskt. 

2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museer
påverkat arkivens verksamhet och arkivariernas yrkesroll. I detta ingår att undersöka om ABM-
samarbetet inneburit en förskjutning i roller och ansvar mellan de olika institutionstyperna och
därmed mellan olika yrkeskategorier och i vilken mån ABM-samarbetet kan ses som en strategi för
att stärka de inblandade aktörernas position och professionella status.
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För att ta reda på detta har jag kommit fram till följande frågeställningar med detaljfrågor: 

Hur har ABM-samarbetet i Västernorrland genomförts?
 Vad var bakgrunden till samarbetet?

 Vilket var syftet och målet med samarbetet?

 Vilka konkreta åtgärder har genomförts?

 Vilka har tagit initiativ?  

Har de involverade arkivinstitutionernas verksamhet förändrats?
 Har arbetsuppgifter tillkommit eller försvunnit?

 Har det skett förändringar i organisationer och befattningar?

 Har det skett förändringar i ansvarsfördelningen mellan institutionerna?

Har medarbetarnas situation förändrats?
 Har arbetsuppgifterna förändrats?

 Har det kommit fram nya krav på kunskap och kompetens?

 Hur uppfattar medarbetarna samarbetet?

3 Relaterad forskning

Det finns en hel del forskning kring professioner, professionalisering och hur arkivrelaterade
utbildningar förändras och har förändrats. Denna litteratur finns bland annat som uppsatser och
rapporter.

När det gäller förändringar av utbildningar och då främst inom arkivrelaterade yrken skriver Tibbo
(2006). Hon skriver om hur arkivarier i Nordamerika tidigare inte har tagit i beaktande hur pass
viktig och betydelsefull plats som informationsteknik behöver i läroplanen. Vidare så undersöker
hon vilken slags teknik och hur mycket av den som undervisas i kurserna samt om den diskuteras i
The SAA Guidelines for a Graduate Program in Archival Studies and Technology. Tibbos
undersökning resulterar i flera frågeställningar som hon anser borde besvaras inom de närmaste
åren. Dessa frågeställningar handlar bland annat om hur mycket utbildning inom teknik som är
nödvändig för arkivarier och hur utbildningarna bäst kan integrera både arkiv- och teknikkunskap.
Hennes viktigaste fråga är dock hur de som utbildar de blivande arkivarierna ska kunna få
studenterna att tänka kreativt inom ämnet. Hur de ska kunna använda sig av tekniken på ett smart
och passande sätt och ta hand om de utmaningar som ingår i att handha elektroniska handlingar. 
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Rodrigues och Marques (2008) skriver bland annat om hur de som idag utbildar sig inom
arkivvetenskapen i Brasilen får en mera avancerad utbildning än tidigare. Studien visar också på hur
arkiv som informationsenheter  kan vara vägledande i de krav som de som utbildar sig till arkivarier
idag står inför i arbetslivet. Resultatet av denna undersökning visar bland annat att de utbildningar
som finns inom arkivrelaterade yrke i Brasilien verkar till att konsolidera yrket inom vetenskapen.
Universiteten har en grundläggande roll att spela i hur Arkivvetenskap och arkivarier erkänns inom
forskning som bland annat analyserar läroplaner och undervisningsmetoder i den grundläggande
undervisningen. Rodrigues och Marques menar också att professionella förbindelser kan bidra till
att öka kvaliteten på de yrken som har uppstått inom grundutbildningen inom Arkivvetenskapen. 

Martinsson (2008) skriver om hur frågan om sambandet mellan högre utbildningar,
anställningsbarhet och professionalisering ser ut. Hon undersöker även hur universitet och
högskolor kan medverka till utvecklingen av detta. Resultatet av hennes undersökning visar bland
annat att det inom utbildningar ska vara möjligt att både ha arbetspraktik och möjlighet till kritisk
reflektion med lärare och kurskamrater för att förberedas inför arbetslivet. Hon menar att
anställningsbarhet ska betraktas som en process som ska påbörjas inom utbildningen för att
studenterna ska kunna utveckla de förmågor som krävs i arbetslivet och i arbetet med andra på
arbetsplatsen. 

Olsson (2007) har undersökt om yrket arkivarie kan anses vara en profession. Om den inte gör det
har då arkivarierna använt sig av någon annan metod för att kunna professionalisera sig och om så
är fallet hur har de gått tillväga. För att ta reda på detta använder hon sig av ett antal kriterier, till
exempel yrkesspecifik och akademisk examen, yrkesetik och utförande av tjänster till allmänheten
och strategier som ska hjälpa till att avgöra om ett yrke är på väg att professionaliseras eller kanske
till och med redan är en profession. Det resultat som hon kommer fram till i sin undersökning är att
yrket arkivarie inte kan anses vara en profession om man ser till det traditionella synsättet eftersom
det inte uppfyller kriterierna. Undersökningen visar dock att arkivariekåren strävar efter att
professionalisera sig. 

Johansson (2003) har i sin uppsats undersökt hur de aktiviteter som finns mellan arkiv, bibliotek och
museer ser ut samt hur dessa aktiviteter ser ut på institutionerna som är med i de olika samarbetena.
Resultatet av undersökningen visar att de skillnaderna finns på institutionernas fundamentala nivåer.
Likheterna däremot finns på deras ytliga nivåer. De olika institutionernas mål och riktlinjer är i stort
sett lika på alla institutionerna. De fördelar som finns med ABM-samarbeten anses vara till exempel
det professionella utbytet och att användaren ska vara i fokus. Tidsbrist, verksamhetsmässiga
aspekter och att de olika yrkenas särpräglingar kommer i skymundan räknas till nackdelarna. 

Kallberg (2011) skriver om hur de krav som finns i offentlighets- och arkivlagstiftningen har
påverkat hur offentliga organisationer hanterar den information som finns i det löpande
förvaltningsarbetet. Hon tar i avhandlingen även upp hur professionalisering kan ha påverkat
arkivariernas status inom dessa organisationer. Hennes undersökning är baserad på två studier av
kommunal förvaltning och hur förändringar på endera det legala, det politiska eller på det

4



arbetsplatsbaserade stadiet eller på flera av stadierna kan få konsekvenser på de andra stadierna.
Resultatet av hennes forskning tyder på att det finns en klyfta mellan det legala och det
verkställande stadiet. Det kan bland annat få påföljder inom arkivarieyrket. Till exempel så visar
Kallbergs forskning att arkivarier inte har någon större inverkan på hur den strategiska e-
förvaltningen utvecklas. Detta leder till att synen på arkivarierna som proffs på sina arbetsuppgifter
minimeras. Deras professionella status minskar och detta leder till att andra grupper av
professionella som har möjlighet att åtgärda utmaningarna som arkivarierna inte kunde kan ersätta
dem. 

Denna undersökning ska leda till en ökad förståelse för om och i så fall hur ABM-samarbetet kan ha
förändrat de olika yrken som finns inom de involverade institutionerna. Om samarbetet mellan
arkiv, bibliotek och museer kan göra att gränserna för de olika yrkeskategorierna som finns inom
institutionerna och institutionerna i sin helhet har påverkats av varandra. Alla uppsatserna och
rapporterna som jag har nämnt här ovan undersöker professionalisering på ett eller annat sätt. En av
dem studerar ABM-samarbetet, hur det fungerar med mera. Men ingen av dem studerar
professionalisering eller i vilken mån ett ABM-samarbete kan bidra till professions- och
verksamhetsutveckling. 

Denna uppsats skulle därför kunna tillföra kunskap om det är möjligt att yrken/professioner kan
utvecklas ytterligare genom samarbeten med andra institutioner. Om detta är möjligt hur skulle
denna utveckling i så fall kunna se ut och hur skulle den gå till. Hur skulle denna utveckling
uppfattas av de anställda. 

4 Metod

För att svara på de frågeställningar som jag har ställt har jag valt att använda mig av både den
kvalitativa metoden och att utföra en fallstudie. Båda dessa forskningsmetoder beskriver jag vidare
under denna del. 

4.1 Den kvalitativa metoden 

Den kvalitativa metoden som jag använder mig av för att skriva denna uppsats beskrivs som
lämplig då man vill beskriva fenomen i deras kontext och den anses vara lämplig att använda sig av
när man vill få en djupare förståelse för en målgrupp. Den är även lämplig då ”...forskaren själv
befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och
i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars
innebörder” (Kvalitativ metod, 2013).  

I den kvalitativa metoden som i alla andra undersökningar är den centrala biten att formulera en
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problemställning eller forskningsfråga och den ska definiera vad det är som man vill få en större
förståelse för. Den ska även innehålla delfrågor som måste besvaras för att den grundläggande
frågeställningen ska kunna besvaras. 

Anledningen till att jag har valt att använda mig av den kvalitativa metoden är för att jag vill ta reda
på hur de som arbetar inom de institutioner och inom ABM-samarbetet i Västernorrland upplever
samarbetet, om och i så fall hur detta samarbete kan ha förändrat deras yrke, kompetens, roll med
mera. Jag vill få en större insikt i hur ett ABM-samarbete fungerar och om det finns möjlighet att de
yrkesroller som finns inom samarbetet och institutionerna kan förändras och kanske till och med
professionaliseras. 

4.2 Fallstudien 

”Fallstudie...”,”... är en strategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker”
(Fallstudie,  2013). 

För att undersöka hur ett ABM-samarbete kan påverka institutionerna, de yrkesroller som finns där
och främst arkivariens ska jag genomföra en fallstudie av ABM-samarbetet i Västernorrland. Syftet
med en fallstudie är att den kan användas i många olika situationer och att den kan ”...bidra till den
samlade kunskapen om individuella, gruppmässiga, organisatoriska, sociala och politiska
företeelser” (Yin,  2007, s. 17). Anledningen till att jag har valt att göra en fallstudie är för att den
kan ge mig svar på frågor och funderingar om ABM-samarbetet och hur det uppfattas av de
involverade inom institutionerna. Dessa svar kan vara svåra att få fram utan att utföra en fallstudie
då jag är beroende av de involverades åsikter om samarbetet och om och i så fall hur de anser att
institutionerna har förändrats och utvecklats av samverkan. 

För att utforma denna studie behöver jag göra en forskningsdesign. Det är en plan som ska ta mig
från A till B i min undersökning. Det finns fem viktiga delar i en forskningsdesign och i min design
ser dessa fem element ut så här:  

1. Undersökningens frågeställning – mina frågeställningar handlar om hur ABM-samarbetet
har påverkat institutionernas och medarbetarnas arbetsuppgifter, roller och kompetens samt
vad samarbetet kan innebära för dem både som enskilda institutioner och som samverkande
i ABM. Dessa två frågeställningar har även ett flertal detaljfrågor. 

2. Förklaring till undersökningens kriterier och strategier för att känna igen aspekter av
förändringar/utveckling inom yrkesgrupper – varför ska denna undersökning utföras? Av
vilken anledning? Detta är frågor som ska besvaras under detta element. Den undersökning
som jag utför är viktig därför att den kan ge en ökad förståelse för om och hur ett ABM-
samarbete där arkiv, bibliotek och museer samverkar kan förändra och utveckla olika
yrkesgrupper, deras roller, deras kompetens med mera. De kriterier och strategier som jag
ska använda mig av för att känna igen dessa förändringar och utveckling av yrkesgrupper
listar jag under Teoridelen. 

3. Undersökningens analysenheter – det grundläggande problem/syfte som denna
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undersökning ska svara på är om och i så fall hur ABM-samarbetet har förändrat
institutionernas arbetsuppgifter, ansvarsfördelning, kompetens och om samarbetet har
utvecklat yrkesrollerna.

4. Kopplingen mellan data och kriterier – för att kunna se om de data som jag får fram genom
mina frågor till några av de involverade i ABM-samarbetet och de kriterier som jag har tagit
reda på genom litteraturstudien stämmer överens och professionalisering på så sätt har tagit
sin början eller redan fullgjorts ska jag jämföra datan och kriterierna med varandra. 

5. Kriterier för att tolka resultat – den data som jag får fram genom min litteraturstudie och min
fallstudie ska tolkas i denna del. 

En viktig del av arbetet med fallstudier och forskningsdesign är att utarbeta ett teoretiskt ramverk
för studien. Den ska utgå från ett påstående om vad man ska studera. Vidare ska det finnas ett
fullständigt syfte med undersökningen och kriterier som ska användas för att avgöra om
undersökningen har varit framgångsrik eller inte. I och med att man utför en teoriutveckling så
underlättar man inte bara litteratur- och datainsamlingen. Detta beskriver jag närmare i kapitel 6
Teori och begreppsförklaringar. 

För att veta om den forskningsdesign som jag har gjort håller en bra kvalitet kan man utgå från fyra
kriterier. Dessa kriterier är begreppsvaliditet som innebär att de data som man letat fram ska bilda
en beviskedja. Kriteriet ska vara en ”...utformning av riktiga operationella mått för de begrepp som
studeras” (Yin, 2007, s. 55). Det andra kriteriet är intern validitet och i denna regel ska man bland
annat analysera de data som man har fått fram under undersökningen. Detta gör man genom att
bland annat mönsterjämföra. Det innebär att man ”...jämför ett empiriskt mönster med ett förväntat
eller förutsagt mönster...” (Yin, 2007, s. 146). Stämmer mönstren överens kan studiens interna
validitet stärkas. Det tredje kriteriet är extern validitet som handlar om ifall resultatet från
undersökningen kan tillämpas utöver den utförda fallstudien. Det fjärde och sista kriteriet är
reliabilitet och syftet är att se till att alla fel är minimerade. En annan forskare ska kunna utföra
samma undersökning och samma fallstudie och kunna komma fram till samma resultat och
slutsatser. 

Förutom ovanstående kriterier för att avgöra kvaliteten på forskningsdesignen brukar man även
använda sig av begreppen koherens och konsistens. Koherens betyder sammanhang och när det
gäller bedömningen av en undersöknings sammanhang tittar man på om det finns ett klart samband
mellan till exempel problemformulering, metod och teori. Konsistens handlar om dessa delar har
använts på ett likartat sätt genom hela undersökningen. 

I min undersökning har jag använt mig av dessa kriterier på det sätt att jag har letat fram data
genom litteraturundersökning och genom intervjuer med informanterna. Dessa data har jag sedan
använt mig av för att om möjligt bevisa de frågeställningar som jag har angett. De data som
litteraturundersökningen och intervjuerna har gett mig har jag sammanställt och sedan analyserat för
att se likheter och skillnader mellan dem. Denna undersökning skulle kunna utföras igen med till
vissa delar samma resultat. Till exempel så skulle inte bakgrunden ha förändrats. Andra delar skulle
kunna ha förändrats som till exempel informanters åsikter om samarbetet. För att upprätthålla
kriterierna koherens och konsistens har jag varit noggrann med att dokumentera processen för hur
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undersökningen ska gå till och hur den har gått till. Jag har även försökt att vara tydlig i
beskrivningen över hur jag har gått tillväga med undersökningen. 

5 Datainsamling 

Det tillvägagångssätt som jag har använt mig av för att skriva denna uppsats är att jag först genom
litteraturstudier har skaffat mig en uppfattning om begreppen profession och professionalisering
samt vilka strategier som behövs för att stärka professioner. Jag har även genom bland annat
litteraturstudier tagit reda på bakgrundsinformation till vad ABM-samarbeten är och hur ABM-
samarbetet i Västernorrland ser ut, vad det står för med mera. 

Litteraturen har jag sökt fram genom att bland annat läsa igenom andra studenters uppsatsers
referenslistor, genom att söka på Internet och i Mittuniversitetets biblioteks sökverktyg Primo. Den
information jag har funnit har sedan legat till grund för det frågeformulär som jag har skapat och
som jag sedan har skickat till de personer som jag har valt ut till fallstudien. 

Den största delen av det material som jag kommer att basera denna undersökning på kommer från
dokumentation om ABM-samarbetet och intervjuer med några av de involverade medarbetarna från
de olika institutionerna. De tre informanter som jag själv har valt ut är alla involverade i
arbetsgruppen och har därför bakgrundsinformation om både hur samarbetet startade, varför det
inleddes, vad det har genomförts för åtgärder inom samarbetet, hur deras och deras organisationer
har påverkats av samarbetet med mera. Dessa personer har jag även valt ut på grund av deras
medverkan i möten som har rappor te ra t s och dokumentera t s på hemsidan ,
http://abm.murberget.se/arkiv.html. 

Dessa intervjuer har gått till på det sätt att jag först kontaktade de tre informanterna via telefon för
att undersöka deras intresse av att vara med och svara på en enkät om ABM-samarbetet och deras
institutioners involvering i det. Jag bad även informanterna att i sin tur ta kontakt med två till tre av
sina medarbetare inom institutionen som skulle vilja vara med och svara på en enkät. De tre
informanterna som ingår i arbetsgruppen får svara på en längre och mera utförlig enkät som
innehåller frågor som samarbetets bakgrund, målet och syftet med samarbetet, hur deras
institutioner blev involverade i samarbetet, hur det har påverkat dem och deras arbete med mera.
Den enkäten innehåller cirka tjugo frågor. De övriga informanterna svarade på en kortare enkät som
innehåller cirka tio frågor och är mera inriktad på deras arbete inom samarbetet, hur det har
påverkat dem, deras institutioner med mera. Enkäterna finns under Bilagor och heter Bilaga 1 och
Bilaga 2.  De båda enkäterna skickade jag till informanterna inom arbetsgruppen via e-post. De
förmedlade i sin tur den kortare enkäten till de medarbetare som de valde ut. 

Vid tidpunkten för telefonsamtalet med de tre informanter som ingår i arbetsgruppen bokade jag ett
möte med vardera informant där vi skulle gå igenom enkäten och deras svar. Då finns det även
möjlighet att ta upp frågetecken med deras svar. Vid denna tidpunkt ville jag även ha enkäterna med
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svar från de andra medarbetarna inom institutionen. 

Några exempel på material som jag använder i denna undersökning är rapporten ABM. Samverkan i
Västernorrland (2003) som Länsmuseet Västernorrland har gett ut. Den innehåller en
bakgrundsbeskrivning till samarbetet och en beskrivning av projektet Förankrings- och
analysprojekt inför bildandet av ett regionalt resurscenter för ABM i Västernorrland. Jag har även
hämtat information från material från ABM-samarbetets hemsida som man kan finna på
http://abm.murberget.se/index.html och på http://abm.murberget.se/arkiv.html. Där kan man finna
till exempel rapporter och protokoll från möten som har anordnats av ABM-samarbetet. 

Jag hade när jag påbörjade denna undersökning hoppats på att få fler informanter som kunde bidra
med information till undersökningen. Tyvärr har jag på grund av olika anledningar bara fått fem
personer från dessa institutioner som ville vara med och svara på dessa enkäter. Anledningarna till
att alla inte ville vara med är bland annat att de inte anser att de har något att bidra med då det var
några år sedan de var involverade i samarbetet. Några personer har heller inte svarat på de
kontaktförsök via e-post som jag har skickat. Jag har heller inte fått tag på dessa personer via
telefon. Ett större antal informanter skulle ha kunnat leda till ett annorlunda resultat av
undersökningen. 

En viktig del av forskningsprocessen är forskningsetik. Den ”...behandlar etiska aspekter av
forskning, vilket inkluderar både själva forskningsverksamheten och dess konsekvenser”
(Helgesson, 2006, s. 35). Informerat samtycke är en viktig del av forskningsetiken. Det innebär att
man som forskare ska meddela de medverkande om forskningen och att de ska ha möjlighet att
bestämma om de vill medverka eller inte. Bakgrunden till det informerade samtycket är brott som
har begåtts mot människor som har blivit utsatta för experiment utan att ha haft någon möjlighet att
slippa. I denna undersökning har jag fått samtycke från alla informanter genom telefonsamtal eller
via e-post. 

Anonymitet handlar om att forskaren inte vet vem uppgifterna handlar om och heller inte har
möjlighet att ta reda på detta. Detta är också en viktig del inom forskningsetiken. Oftast är de
uppgifter som man vill anonymisera etiskt känsliga och handlar om identifierbara personer. I min
undersökning är det jag som forskare som har genomfört alla intervjuer och därmed vet jag vilka
informanterna är. Dock är dessa anonymiserade i uppsatsen. Även om uppgifterna inte är av etiskt
känslig karaktär är de anonymiserade för att det inte ska gå att identifiera informanterna utifrån
svaren. De är även avrapporterade i uppsatsen på ett sätt som inte ska göra det möjligt att identifiera
informanterna. 
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6 Teori och begreppsförklaringar

6.1 Vad betyder begreppen profession och professionalisering? 

“Profession är inom samhällsvetenskaperna en beteckning på en yrkesgrupp med vissa 
gemensamma drag. Bland dessa drag finns avgränsning mot andra yrkesgrupper, förfogande över 
särskild kunskap, arbetsuppgifter som innehåller unika eller varierande moment, självständighet i 
yrkesutövningen och en särskild yrkeskodex” (Profession, 2013). 

Detta är två definitioner på begreppet profession och det finns många fler. Begreppet
professionalisering syftar på att en yrkesgrupp stärker sin profession. Verksamheten och kunskapen
monopoliseras av professionen genom att de yrkesverksamma inom yrket skaffar sig till exempel en
legitimation eller en auktorisation. Detta sker genom utbildning och just utbildning är gemensamt
för begreppet professionalisering och profession. Denna utbildning sker oftast på universitet. De
yrken som räknas till professionerna har en hög status och prestige. 

Hellberg (1986) skiljer på L- och T-professioner. L-professioner är yrken som handlar om
människan och andra levande varelser medan T-professioner är yrken som omfattar saker och ting.
Hon menar att L-professioner endast har en utbildningsnivå och de ligger till exempel på
universitetsnivå. Ett exempel på en sådan utbildning är tandläkarutbildningar. Dessa yrken får en
statlig legitimation och arbetar med människan som klient. T-professionernas utbildningsnivå kan
finnas på flera plan. De kan finnas på universitets- och högskolenivå, men de kan även finnas på
nivåer som ligger utanför det offentliga utbildningssystemet. T-professionerna får sin
yrkesbenämning genom egen auktorisation och dess klient är organisationen. Exempel på yrken
inom T-professionerna är ingenjörer.  

Det finns kriterier för att man ska kunna se om ett yrke är en profession. Dessa varierar från
forskare till forskare, men det finns några kriterier som del flesta forskare som till exempel Brante
(2009) och Abrahamsson (1986)  är överens om. Dessa är:

 Yrkesgruppen behärskar en specifik teori eller kunskap. 
 Denna teori/kunskap lärs ut till andra genom utbildning.
 Legitimation inom yrket genom examina.
 Yrkesgruppen har en utpräglad yrkesetik.
 Yrkesverksamheten utför tjänster för allmänheten. 
 Yrkesverksamheten sammansluter sina medlemmar. 

Traditionella yrken som anses vara professioner är läkare, advokater och präster. Dessa yrken är
professioner eftersom de innehar de ovannämnda kriterierna. Om ett yrke innehar vissa av dessa
kriterier är det ett tecken på att yrket är på väg att professionaliseras. 
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6.2 Strategier för att stärka professioner 

För att kunna stärka ett yrke krävs det åtgärder och aktiviteter och exempel på det är strategier av
olika slag. Strategierna betonar hur en process där ett yrke professionaliseras ser ut. Dessa strategier
som jag går igenom i detta avsnitt kommer att kunna hjälpa mig att avgöra om de yrken som finns
inom institutionerna i ABM-samarbetet i Västernorrland har stärkts eller har börjat stärkas genom
olika strategier. För att avgöra detta använder jag mig av den fallstudie som jag har beskrivit under
Metodavsnittet. De frågor som jag ställer i fallstudien och de svar som jag får på dessa ska jag tolka
och förhoppningsvis kunna hitta en eller flera av de ovanstående kriterierna i svaren. Detta ska leda
till svar på de grundläggande frågeställningarna som denna uppsats ska svara på. Svaren på frågorna
ska även hjälpa till att se om samarbetet har utvecklat institutionernas yrkesroller, arbetsuppgifter,
kompetensområden med mera och om detta gör att ABM-samarbeten inte bara är lyckade för att
sammanföra arkiv, bibliotek och museer och deras användare. Även de olika yrkena kanske vinner
på att sammanföras. 

Alliansstrategin eller öppningsstrategin som man också kan kalla den är en strategi som ”...innebär
att en yrkesgrupp under vissa perioder allierar sig med andra yrkesgrupper eller med redan
etablerade forskningsinstitutioner” (Selander, 1989, s. 115). En yrkesgrupp använder sig av denna
strategi för att förstärka den egna ställningen och för att höja yrkets status. Alliansstrategin har sitt
ursprung från Max Weber som ansåg att samhället utvecklas ”...genom att olika grupper i samhället
söker fördelar för sig själva genom att skaffa sig monopol över delar av samhället” (Agevall &
Jonnergård, 2010, s. 110). På detta sätt utestängs andra grupper  och detta kallas även för social
closure. ”Begreppet 'closure' refererar brett till den process i vilken sociala kollektiv försöker
utnyttja främst marknadsbetingelser till egen fördel” (Lind, 2000, s. 69). 

Möjligheterna att stärka en profession kan även nås genom så kallade stängnings- eller
inhängningsstrategier. Denna strategi innebär att det skapas utbildningar som specialiserar sig på ett
yrke och dessa utbildningar har en hög nivå. Ofta på högskola eller universitet. Detta gör att endast
de som har en examen inom yrket kan arbeta inom det. Man kan säga att det skapas ett slags
monopol både på utbildning och yrkesgruppen. Inhängningsstrategin har alltså kunskapsmonopol,
yrkesmonopol och ”...mer eller mindre exklusiva inhägnader inom det större yrkesområdet för
specialister, med särskilda och hårdare legitimeringskrav” (Åmark, 1989, 2. 105). Strategin kan
även leda till hög inkomst och en hög status. De negativa sidorna av denna strategi är att marknaden
inom yrket begränsas och inkomstfördelningen kan bli ojämn. 

Öppna karteller är en annan typ av strategi som ska begränsa konkurrensen mot andra professioner.
Den strategin ska även ge yrkesgruppen ”...en hög status...”, ”...samt behärskandet av en abstrakt
kunskap som förutsättning för yrkesutövande” (Åmark, 1989, s. 90). Inom den öppna kartellen ska
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en igenkännbar vara skapas. Den öppna kartellen är öppen för alla som är behöriga inom
yrkesverksamheten och ”...den reglerar konkurrens mellan yrkesutövarna med olika medel, som
reglering av priser och andra försäljningsvillkor, samt standardisering av arbetsuppgifterna och
etiska regler” (Åmark, 1989, s. 106). Enligt denna strategi är alla som är behöriga inom
professionen och som följer dess regler välkomna. Ju fler som finns inom kartellen desto större är
chansen att de blir accepterade på marknaden. 

Arkiv- och Informationsvetenskap är en kunskap som de som arbetar inom yrket ska besitta endera
genom utbildning, genom yrkeserfarenhet eller genom båda delarna. Man kan säga att den
kunskapen är den igenkännbara varan som skapas inom den öppna kartellen. Kunskapen ska
innehålla ”...arkivinformationens och arkivens uppkomst, hantering, organisering och nyttjande,
samt dess påverkan och betydelse för organisationer, individer och samhälle” (Arkiv- och
Informationsvetenskap, 2013).

 

I min undersökning kommer jag att genom att tolka de svar som jag får på frågorna i min fallstudie
kunna avgöra om institutionerna har använt sig av dessa strategier för att uppfylla sina mål. De
kriterier som jag har räknat upp tidigare under Teoridelen är sammankopplade med strategierna och
i tolkningen av de svar som jag får på min frågor i fallstudien kan jag inte bara se om kriterierna för
professionalisering är helt eller delvis uppfyllda utan även om institutionerna har använt sig av
några av ovanstående strategier. 

6.3 Vad är ABM-samarbeten?

ABM-samarbeten står för samverkan mellan Arkiv, Bibliotek och Museer. “Syftet med samverkan
är:

 att öka tillgängligheten till samlingarna i arkiv, bibliotek och museer 
 att höja verksamhetens kvalitet 
 effektivare utnyttjande av befintliga resurser 
 att göra ABM-institutionerna slagkraftigare” (ABM - Samverkan mellan arkiv, bibliotek och

museer, 2002, s. 7). 

Dessa tre institutioner har likartade uppdrag. Arkiv är en term för samlingar av dokument och
handlingar och ordet används även för den lokal eller institution som handlingarna förvaras och
vårdas i av behörig personal. I ett bibliotek förvaras böcker, tidskrifter med mera och vårdas av
behörig personal. Bibliotek är även namnet på lokalen. Ett museum är en offentlig eller privat
institution som förvarar “...föremål, bilder, arkivalier m.m. inom ett visst ämnesområde” (Museum,
2013). Gemensamt för dessa tre institutioner är att de alla förvarar och bevarar böcker, tidskrifter,
föremål, handlingar med mera. Dessa förvaras i en speciell byggnad och handhas av behörig
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personal. Dessa gemensamma nämnare beskrivs på sidan 16 i ABM. Samverkan i Västernorrland
(2003) på detta sätt: 

”Arkiv, bibliotek och museer är tillsammans starka aktörer i kunskaps- och informationssamhället 
och i arbetet med att bevara och tillgängliggöra kulturarvet. Institutionerna är informations- och 
dokumentationsbanker, med samhällets uppdrag att förvalta och tillgänglighålla våra gemensamma 
kulturarv”. 

Dessa tre institutioner arbetar alltså utifrån liknande mål och dessa mål och uppgifter är centrala
begrepp inom de tre verksamheterna, ”...men uppgifterna är olika och tyngdpunkten i de olika
perspektiven varierar från institution till institution. Museerna skiljer sig dock markant från arkiv
och bibliotek genom att de båda ska tolka materialet i sina samlingar och sätta in det i ett bredare
sammanhang...” (Almerud, 2000, s. 21). 

”På sätt och vis kan ABM-samverkan ses som en typ av organisering utanför de befintliga 
institutionerna eller organisationerna. Man går samman i olika projekt, man organiserar sig för att 
göra nya saker tillsammans lösa gemensamma eller likartade problem eller för att åstadkomma 
nödvändig förändring” (ABM. Samverkan i Västernorrland, 2003, s. 19). 

Trots dessa gemensamma nämnare är de tre institutionerna avlägsnade från varandra.
“...samlingarnas karaktärer har utvecklats åt olika håll, olika yrkesidentiteter med egna, speciella
etiker har utvecklats, och relationerna till kunderna eller brukarna har i sin tur bidragit till stora
skillnader mellan arkiv, bibliotek och museer” (ABM. Samverkan i Västernorrland, 2003, s. 7).
Dessa faktorer var viktiga att ta hänsyn till när dessa samarbeten påbörjades runt om i Sverige i
början av 1990-talet. I dessa samarbeten går institutionerna ihop för att lösa gemensamma eller
liknande problem. De utför nya saker tillsammans och de åstadkommer nödvändiga förändringar.
Några exempel på sådana samarbeten är ABM Västra Götaland som består av Västarvet,
Regionarkivet, Innovatum Science Center, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, Dialekt-, ortnamn-
och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Göteborgs universitetsbibliotek och Kultur i Väst och
ABM-samarbetet i Jönköpings kommun mellan Jönköpings läns museum, Stadsarkivet och
Jönköpings läns Folkrörelsearkiv. 

7 Resultat av litteratur- och enkätundersökningen

Tre personer har svarat på en längre enkät medan tre personer har svarat på en kortare enkät. Den
längre enkäten innehåller 20 frågor som bland annat handlar om ABM-samarbetets bakgrund,
medarbetarens åsikter om samarbetet och vad det har tillfört dem, deras institution och om och i så
fall hur deras arbete har förändrats på grund av samarbetet med mera. Denna enkät är det tre
personer som har svarat på och dessa ingår i arbetsgruppen. Dessa tre personer har jag valt att
anonymisera och de har fått enkäten via e-post. Jag har även träffat dem för att gå igenom enkäten
och eventuella funderingar som jag har haft angående deras svar. Hädanefter förkortas
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informanterna till IN 1, IN 2 och IN 3. 

Den kortare enkäten innehåller nio frågor och dessa belyser vad medarbetaren anser om samarbetet,
hur det har påverkat dem, deras medarbetare och deras institution. Denna enkät är det tre stycken
som har svarat på. Även dessa personer har jag valt att anonymisera och de heter i denna uppsats
informant nummer 4 och 5. Dessa tre personer har fått enkäten via e-post, men jag har inte träffat
dem. Genomgång av enkäten, funderingar och följdfrågor har skett via e-post och telefon.
Hädanefter förkortas dessa informanter till IN 4 och IN 5. 

Anledningen till att alla informanterna inte har svarat på samma enkät är att jag redan hade tagit
reda på en hel del bakgrundsinformation om samarbetet via ABM-samarbetets hemsida,
http://abm.murberget.se/index.html, via kompendier och annan litteratur. Jag ville dock ändå få
fram en del synpunkter från varje institution om hur samarbetet startade, vilka som var
initiativtagare, vad som var målet med samarbetet med mera. Detta för att kunna jämföra de tre
olika medarbetarnas synpunkter och uppfattningar. Jag ansåg att det skulle räcka med att få
synpunkterna från de tre informanter som ingår i arbetsgruppen. 

Eftersom Landsarkivet är den större av de tre aktörerna i ABM-samarbetet och för att jag skriver
denna uppsats ur ett arkiv- och informationsvetenskapligt perspektiv har jag valt att låta
undersökningen fokusera på den institutionen och därför är det fyra medarbetare som har svarat på
enkäter därifrån medan det är en medarbetare vardera som har varit med i undersökningen från de
andra två institutionerna. 

Det är i första hand hur arkivverksamheten inom en aktör som Landsarkivet har påverkats av deras
medverkan i ABM-samarbetet som jag är intresserad av att undersöka. De övriga aktörerna från
samarbetet är med i min undersökning för att jag ska kunna få en större helhetsbild av ABM-
samarbetet och för att även dessa aktörer kan påverkas och förändras på grund av arkivsektorns,
Landsarkivets  utveckling. 

7.1 Hur har ABM-samarbetet i Västernorrland genomförts

Den information som jag redogör för i detta avsnitt har jag fått från ABM-samarbetets hemsida,
litteratur i form av kompendier med mera samt från de enkäter som tre av informanterna har svarat
på. Informanterna är IN 1, IN 2 och IN 3. 
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7.1.1 ABM-samarbetets bakgrund

ABM-gruppen (Arbetsgruppen för ökad samverkan mellan arkiv, bibliotek och museum) är en
nationell grupp som bildades 1991 på uppdrag av BIBSAM (Kungliga bibliotekets avdelning för
nationell samordning och utveckling). Representanterna i gruppen kom ifrån Riksarkivet,
Riksantikvarieämbetet, Nordiska museet, Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Det fanns ett flertal
målsättningar med det samarbetet bland annat “...att identifiera samarbetsområden inom ABM-
sektorerna och initiera projekt som kan ge samordningsvinster” (Kristiansson, 2000, s. 33). 

IN 2 berättar att den dåvarande landsarkivarien på Landsarkivet i Västernorrland, Karl-Edward
Edwardsson var den som var drivande i frågan att starta upp ett ABM-samarbete i länet. Han hade
sett att man hade börjat prata om att kulturarvsinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer
samarbetade i andra delar av landet. Han berättar vidare att den första institutionen som man pratade
med var Länsmuseet. Detta ledde till att de båda institutionerna lärde känna varandra och varandras
arbete närmare. Karl-Edward kallade sedan ihop till ett möte med de tre institutionerna;
Landsarkivet, Länsbiblioteket och Länsmuseet utifrån KK-stiftelsens utlyssning av projektmedel för
att kunna arbeta kring ABM-frågan. 

Från starten var detta samarbete ett projekt som pågick först under ett halvår för att sedan förlängas
till ett år och så vidare berättar IN 3. I början bestod nätverket av en person från Länsbiblioteket, en
person från Länsmuseet och åtta personer från Landsarkivet. Det var även Landsarkivet som var
mest drivande i de olika frågor som uppkom inom samarbetet. De tre institutionerna lovade att bidra
med 25 % arbetstid till samarbetet. Från början så handlade projektet mycket om att institutionerna
skulle presentera sig och sina verksamheter för varandra för att nätverket skulle kunna skapas. 

Inför förstudien av projektet reste representanter från de tre institutionerna runt i länet och utförde
en undersökning på arkiv, bibliotek och museer för att se vad de ansåg skulle behöva utföras inom
samarbetet och vad de uppfattade som ett intressant och tänkbart samarbete. Dessa idéer
grupperades in i olika spår: professionsutveckling, fortbildningar och omvärldsbevakning. IN 3
poängterar att det inte var vad sektorns representanter lyfte fram som skulle utföras inom
samarbetet. Responsen blev över förväntan. Till exempel så tyckte man i Sollefteå kommun att detta
sätt att samarbeta på var så intressant och verkade vara bra för institutionerna att de skapade en
separat ABM-konstellation. Man såg också fördelar med att kunna ha utbildningar tillsammans och
slippa åka ner till till exempel Stockholm. De intressanta föreläsarna kunde komma till länet istället.

Under projektets gång började nätverket utvidgas. De fick även förfrågningar från personer från
hembygdsföreningar, kommunen och kyrkan som var intresserade av samarbetet. ”Nätverket
började då att inse att samarbetet inte behövde vara så formaliserat. Alla som var intresserade av
kulturarvsfrågor var välkomna” (IN 2, personlig kommunikation, 2 maj, 2013). På detta sätt
skapades ABM Kulturarv som jag beskriver närmare under delen om samarbetets åtgärder. 
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När projektet började gå mot sitt slut så sökte nätverket pengar från Länsstyrelsen för att kunna
fortsätta satsa på ABM-samverkan. Detta gick dock inte enligt planerna och tankarna om att lägga
ner samverkan började gro. Till slut bestämde man sig dock för att arbetet skulle fortgå fast i en
mindre skala. Tanken bakom ABM Resurs uppstod. Den gick ut på att samarbetet skulle fortgå i
projektform med de pengar som man ansökte om och fick från Kulturrådet, Länsstyrelsen och
Landstinget.  

Efter projektets slut tog man in en oberoende utvärderare och resultatet av den utvärderingen visade
att de olika sektorerna i länet ansåg att nätverket hade utfört ett bra arbete och var till nytta inte bara
för institutionerna i sig utan även för hela länet berättar IN 2. Vid denna tidpunkt tog bidraget från
Kulturrådet och Länsstyrelsen slut och man funderade på hur man skulle kunna fortsätta finansiera
samverkan. Landstinget ansåg dock att detta projekt hade gått så bra att de ville fortsätta
finansieringen. De ville att samarbetet skulle bli en fast resurs i länet. De pengar som de har fått från
Landstinget har räckt till för att betala samordnarens lön och lite fortbildning. Detta gör att de hela
tiden har ett krav på sig att hitta pengar någon annanstans. 

7.1.2 ABM-samarbetets syfte och mål 

“ABM-institutionerna måste kunna balansera mellan sina båda funktioner: å ena sidan den bildande 
bearbetningen av materialet, som gör det begripligt och lockande för många fler än nu, å andra sidan 
den generösa åtkomligheten, som gör det möjligt för dem som blivit nyfikna att själva söka vidare 
och skapa sina egna kunskaper och sammanhang” (Wetterberg, 2000, s. 11). 

När ABM-samarbetet startade var syftet och målet med samarbetet “...institutionsförnyelse, där
fokus läggs på de skillnader och likheter som finns på bl a metodsidan mellan de tre disciplinerna
arkiv, bibliotek och museer i syfte att optimera vårt gemensamma ansvar att förmedla kulturarvet”
(SVAR Riksarkivet, 2000, s. 4). Ytterligare så ville man utveckla de samarbeten som redan fanns
med alla utbildningsväsenden i regionen. Detta skulle leda till att man utvecklade “...läromedel som
bygger på de regionala kulturarven och deras samspel med nationella och internationella
företeelser” (SVAR Riksarkivet, 2000, s. 4). Det tredje syftet och målet var att inrätta en
länsinformatör som bland annat skulle ha till uppgift att sprida en bra länsbild. Man ansåg att en
sådan informationsförmedling borde finnas inom ABM-sektorn. Det övergripande syftet är dock att
arbeta med sektorsövergripande frågor och att besökaren eller brukaren av kulturarven som finns
tillgängliga genom dessa institutioner ska kunna tillgängliggöras ytterligare. 

IN 1, IN 2 OCH IN 3 anger att det primära syftet och målet med samarbetet var att skapa nätverket
och att förse det med omvärldsbevakning och information. Man ville även fortbilda personalen samt
bredda nätverket. Målet med samarbetet var och är fortfarande att utföra det som sektorn anser vara

16



relevant. IN 1 beskriver syftet och målet med att man ville hjälpa och lyfta varandra och att man
ansåg att samarbetet skulle kunna innebära en vinst för alla tre institutionerna och hela länet. 

Några av de vinster som man i början av ABM-samarbetet önskade skulle ske var att de skulle få en
ökad slagkraft, att åtkomsten till institutionernas samlingar skulle öka och att institutionerna genom
samarbete skulle kunna göra samlingarna mera användbara och åtkomstbara för användaren, för de
andra institutionerna och för allmänheten. Davidson sammanfattar detta så här: “Samarbete kräver
kunskaper om varandras material och verksamhet så att man enkelt kan hänvisa till varandra när
någon söker information som man inte själv kan erbjuda” (Davidson, 2001, s. 43). 

7.1.3 Åtgärder som har vidtagits för att uppfylla syfte och mål 

IN 1 anser att starten av samarbetet är grundåtgärden som har tagits inom samarbetet och att: 

”Vi har delar som vi har valt att jobba med och det är dels internt mot ABM-sektorn med 
utbildning, utveckling och digitalisering och IT som har varit i ropet, men som nu börjar 
sjunka lite. På den biten har man inte haft alla professionerna som behövs inom samma väggar och 
samarbetet har kunnat stärka upp detta” (IN 1, personlig kommunikation, 2 maj, 2013). 

IN 3 påpekar att eftersom det är ABM-sektorn som är arbetsgivaren så utförs det som de ber om.
Dock måste det sektorn ber om ha en positiv effekt för hela sektorn. Det som utförs är det som ”...är
relevant och går tvärs genom sektorerna och passar för både arkiv-, bibliotek- och museefolk...” (IN
3, personlig kommunikation, 25 april, 2013). Det har även anordnats konferenser, studiedagar,
fortbildningar med mera. 

Redan under 1999 skapades ABM Kulturarv som ”...arbetar med sektorsövergripande abm- frågor
och bedriver lobbyverksamhet gentemot politiker, skola och kringliggande myndigheter för att
tydliggöra nätverkets potential och resurser” (ABM Kulturarv, 2013). I september 2005 slogs det
samman med ad hoc gruppen för kulturarvsfrågor i Västernorrland. Nätverket representerar länets
kommuner, länsstyrelse, ABM-institutioner med flera. Detta nätverk är öppet för alla som är
intresserade av kulturarvsfrågor och IN 2 poängterar att det är fritt att delta på de möten som de
håller. 

Alla tre institutionerna är medlemmar i Europeana Network som ”...är ett öppet forum för experter i
hela Europa, för innehållsleverantörer och sammanställare och för leverantörer av tekniska,
juridiska och strategiska kunskaper. Detta forum representerar och speglar mångfalden i Europeana
och ger sina medlemmar en möjlighet att uttrycka sina åsikter” (Europeana Network, 2013).
Nätverket har som mål att”...work together to improve access to Europe’s cultural heritage in
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balanced and sustainable ways” (Network, 2013). 

Ett rätt så nytt projekt är portalen Kulturarv Västernorrland som påbörjades i september 2011. IN 2
berättar att detta projekt påbörjades eftersom det ansågs att webbplatsen bakom ABM Resurs inte är
så användarvänlig för gemene man. Informanten fortsätter att berätta att portalen ska fungera som
ett nav, en samlingsplats med information som man kan använda direkt och med länkar till
institutionerna med mera. ”I portalen finns länets digitaliserade kulturarv tillgängligt i form av
texter, bilder, länkar osv. Materialet kommer från de samverkande institutionerna, men främst från
mindre verksamheter och enskilda” (Kulturarv Västernorrland, 2013). 

7.1.4 Motiveringen av behovet av ett ABM-samarbete och dess initiativtagare

“Den relativa styrka som arkivsektorn har i Västernorrland ger oss bättre möjligheter till ABM-
samarbete än andra regioner“,”Det faktum att länsstyrelsen har lanserat benämningen Arkivlänet 
Västernorrland tyder på att denna verksamhet tillmäts näringspolitisk betydelse” (SVAR Riksarkivet,
2000, s. 5).

IN 3 säger att innan samarbetet startade så hade det börjat märkas att ABM- samarbeten var på gång
i andra delar av världen, till exempel i Norge och i England. Precis som IN 3 så berättar IN 2 att
inspirationen till att påbörja ett ABM-samarbete här i Västernorrland kom från att den dåvarande
landsarkivarien hade märkt att man började prata om att arkiv, bibliotek och museer samarbetade.
IN 1 var inte med i samarbete när det startade och anser sig därför inte ha någon större koll på detta.

Initiativtagaren till samarbetet var den dåvarande landsarkivarien Karl-Edward Edwardsson.
Arkivsidan var drivande i frågan redan från början. Genom att Karl-Edward tog kontakt med
Länsmuseet Murberget och Länsbiblioteket blev även cheferna på dessa institutioner inblandade i
samarbetet. Även kulturchefen på Landstinget var en av de drivande personerna bakom samverkan
i starten.

7.2 Har de involverade arkivinstitutionernas verksamhet förändrats? 

Nästkommande frågor är ställda till alla informanter. 

7.2.1 Har arbetsuppgifter tillkommit eller försvunnit?

De personer som har svarat på mina enkäter anger att de inte kan komma fram till så många
arbetsuppgifter som har tillkommit eller försvunnit på grund av samarbetet. Dock nämner alla tre att
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tillkomsten av anordnande av temadagar, studiedagar, konferenser med mera är en arbetsuppgift
som de inte hade så stor erfarenhet av innan samarbetet startade. I övrigt tycker allihopa att deras
arbetsuppgifter är ungefär detsamma som innan samarbetet startade eller de blev involverade i det. 

En av informanterna berättar att hon är länken mellan Landsarkivet och ABM-gruppen och att det är
hennes arbete att lyfta fram arkivfrågor och arkivinstitutionerna inom samarbetet. Precis som IN 1
säger IN 4 att hon under sin tid i samarbetet var länken mellan sin institution och ABM. Hon
berättar också att hon under den tid som hon var involverad i samarbetet bland annat var med under
alla de aktiviteter som anordnades inom samarbetet, hon har skrivit referat/mötesanteckningar från
dessa aktiviteter och även anordnat nya träffar med Arkivnätverk Y. Det är ett arkivnätverk som har
funnits i länet sedan början av 1990-talet. ”Nätverket var ursprungligen ett forum för
erfarenhetsutbyte, men har numera breddats till ett nätverk för utvecklingsarbete, tillväxt och
projekt samt fortsatt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte” (ABM i Västernorrland, 2013). 

IN 5 berättar att:

”Arbetet i styrgruppen består mestadels av möten där verksamhetsplan skapas och följs upp och 
årsredovisning framställs. Idéer och förslag diskuteras och projekt skapas. Medlemmarna i 
styrgruppen deltar också till en del i de aktiviteter som ABM-resurs genomför” (IN 5, personlig
kommunikation, 16 maj, 2013). 

Informanten berättar också att det arbete som informanten utför inom ABM-samarbetet är knutet till
informantens arbete inom institutionen och att inom samarbetet anordnas det många aktiviteter där
institutionerna tillsammans kan utföra mera och med en bättre kvalitet på resultatet. 

Arbetsuppgifterna har varierat en del beroende på vad arbetsgruppen har bestämt ska utföras i
samarbetet. IN 3 berättar att man ska ”...vara en idespruta samtidigt som man ska lyssna runt i
sektorn” (IN 3, personlig kommunikation, 25 april, 2013). Informanten berättar vidare att det gäller
att ha en bra framförhållning institutionerna emellan när det gäller till exempel utställningar som
ska byta plats ett visst datum. 

 

7.2.2 Har det skett förändringar i organisationer och befattningar?

Från början bestod ledningsgruppen av cheferna på de tre institutionerna och kulturchefen på
Landstinget. Arbetsgruppen bestod av IN 3, IN 2  och en person från Landsarkivet. Den person som
i början var projektledare bytte sedan tjänst till samordnare inom samarbetet. Arbetsgruppen ser
fortfarande ungefär likadan ut. Möten sker oftast veckovis för arbetsgruppen och för
ledningsgruppen cirka varannan månad. 
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Både IN 1 och IN 4 berättar att det i början var sektionschefen som var den som var Landsarkivets
representant i arbetsgruppen. 2007 gick tjänsten över den från en person med chefsposition till en
arkivarie. IN 5 menar dock att detta inte har någon betydelse då besluten kommer från
ledningsgruppen och sedan är det arbetsgruppen som ska arbeta praktiskt med dessa beslut.

En av informanterna tycker att det har skett större förändringar inom den institution informanten
arbetar inom, men att dessa förändringar inte har någon koppling till ABM-samarbetet. Dessa
förändringar skulle ha inträffat i vilket fall som helst. Men informanten tycker att samarbetet har
bidragit till att ändra hur informanten och den institution som informanten arbetar på tänker. ”Om
jag ser till mig själv så tänker jag lite bredare. Att detta kan vara relevant för museet eller biblioteket
också. Eller för någon annan institution som jag har träffat. Man har det nätverket som en
referensram...” (IN 1, personlig kommunikation, 2 maj, 2013). Informanten tycker dock inte att
samarbetet har påverkat hur de tänker strukturellt. När det gäller förändringar i befattningar anser
IN 1 att dessa inte har något att göra med deras medverkan i ABM-samarbetet. Dessa förändringar
har skett på grund av andra omständigheter och den stora omorganisation som den institution
informanten arbetar inom har genomgått de senaste åren. 

IN 2 tycker inte heller att det har skett några stora förändringar inom sin institution eller dess
befattningar. Men informanten tycker att samarbetet har blivit en betydelsefull arbetsuppgift
eftersom det har blivit så populärt och av intresse inte bara i länet utan även i resten av Sverige.
Informanten menar att samarbetet har blivit en symbol för Västernorrland. 

IN 3 tycker att samarbetet har lett till en del förändringar inom informantens arbetsplats.
Informanten anser att en viktig del av denna förändring är att de som arbetar med samma
arbetsuppgifter inom respektive institution har lärt känna varandra. Till exempel så blir
Länsmuseets fotograf bekant med Landsarkivets fotograf. På detta sätt kan de arbeta tillsammans på
ett lättare och effektivare sätt. Detta har även lett till att institutionerna kan låna personal av
varandra. Till exempel kan Landsarkivet kontakta Länsmuseet och fråga om de kan få låna deras
utställningsspecialist. Om Länsmuseet har ett besvärligt arkivproblem kan de vända sig till
Landsarkivet. 

Precis som IN 1 och IN 2 så tycker inte IN 3 att det har skett några större förändringar när det gäller
befattningar inom sin arbetsplats, men informanten önskar att det hade gjort det. IN 5 däremot
tycker att det delvis har skett förändringar inom befattningar på Landsarkivet. Informanten menar
att det på grund av att det finns en ansvarig på institutionen som är tilldelad de 25 % arbetstid som
ska användas till samarbetet så har det också bidragit till att ”...frågorna och arbetsområdet fått en
stadigvarande status och som även kan utnyttjas för den egna planeringen. Vissa aktiviteter som
skall genomföras enligt den egna institutionens verksamhetsplan har då möjlighet att kanaliseras via
ABM-samarbetet” (IN 5, personlig kommunikation, 16 maj, 2013). 
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7.2.3 Har det skett förändringar i ansvarsfördelningen mellan institutionerna? 

Ingen av informanterna anger något som skulle kunna ses som förändringar inom
ansvarsfördelningen mellan institutionerna. Dock nämner IN 3 att när Länsmuseet startades 1880
fick de in en hel del material som om det har dykt upp senare hade hamnat på Landsarkivet. Statligt
material har de redan lämnat över till Landsarkivet. Om detta material inte finns där förutsätter det
att personal på Landsarkivet vet att detta material finns på Länsmuseet.

7.3 Har medarbetarnas situation förändrats?

Ingen av de intervjuade anser att deras roll inom institutionerna har förändrats på grund av
samarbetet. Dock kan jag se exempel i intervjuerna som jag anser är förändringar i deras
arbetssituation. Några exempel är att de har fått möjlighet till kompetensutveckling genom sitt
deltagande i temadagar och uppbyggnaden av nätverket. Detta borde kunna ses som förändringar då
de inte skulle ha skett om det inte vore för ABM-samarbetet. IN 1 lägger till att på grund av den
stora omorganisation som personens arbetsplats har genomgått de senaste åren på grund av deras
sammanslagning med Riksarkivet har informantens yrkesroll förändrats, men detta anser
informanten skulle ha skett ändå oberoende av ABM-samarbetet. 

Varken IN 1 och IN 2 anser att deras medarbetares yrkesroller har förändrats på grund av
samarbetet. IN 3 håller med dem, men lägger till att det skulle ha varit bra med en större förändring.
En sådan förändring skulle kunna vara att institutionerna drar större nytta av varandra. Till exempel
att personal från Länsbiblioteket har hand om Länsmuseets bibliotek.  

7.3.1 Har arbetsuppgifterna förändrats?

Ingen av de som jag har intervjuat anser att deras arbetsuppgifter har förändrats speciellt mycket på
grund av deras medverkan i samarbetet. En av informanterna berättar att det fortsatta arbetet som
avdelningschef på 75 % innebar att det inte fanns lika mycket tid att spendera på medarbetarna. Det
har gått åt en del tid till samarbetet. Men informanten lägger till att det är roligt att arbetsuppgifterna
varierar litegrann, 

IN 1 anger att innan hon började arbeta i samarbetet så fokuserades hennes arbetsuppgifter till
största delen på digitaliseringsfrågor. Det var även dessa arbetsuppgifter som bidrog till att hon
drogs med i samarbetet. Hon arbetade parallellt inom samarbetet med IN 4 för att vara ett stöd för
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arbetskamraten som inte hade den kunskap om digitaliseringsfrågor som hon behövde. Hon
arbetade även en hel del inom projekt. Både som deltagare och ledare. 

En av informanterna berättar att trots att hans arbetsuppgifter är praktiskt taget detsamma inom
ABM Resurs som inom hans övriga arbete så skiljer det sig på det sätt att han inte hade samarbetet
med varken museet eller arkivet förut. Informanten berättar att en del av kommunbiblioteken
fortfarande anser att de frågor som man arbetar med inom samarbetet inte är de viktigaste för ett
bibliotek att fokusera på och fortsätter att säga att:

”Inom till exempel museet är nästan allt kulturarvsfrågor. Till exempel arkeologi, samlingar och 
utställningar. De känner sig väldigt hemma i verksamheten ABM. För arkivet är det en del av deras 
verksamhet. Att tillgängliggöra material. Den andra delen är mycket myndighetsutövning. För 
biblioteken finns det andra stora frågor. Till exempel läsförståelse och läsfrämjande” (IN 2,
personlig kommunikation, 2 maj, 2013). 

7.3.2 Har det kommit fram nya krav på kunskap och kompetens?

De tre personer som ingår i arbetsgruppen säger att de har fått lära sig hur de andra institutionernas
verksamheter ser ut och hur de arbetar. De berättar även att de har fått lära sig att de andra
institutionerna och deras personal kan göra ett bättre arbete inom deras speciella område än vad de
kan göra själva inom den egna institutionen. 

Alla de jag har intervjuat tycker dock att den kompetens som de hade med sig in i samarbetet har
räckt till. De har även utvecklat sin kompetens under arbetets gång. IN 1 berättar att om det är en
arbetsuppgift som någon i samarbetet inte är lika bra på så hjälper de andra till. De utbildar
varandra. 

Medan IN 5 anser att den grundkompetens som informanten har haft med sig in i samarbetet räcker
till så anser informanten också att det sätt de arbetar på även medför ”...kompromisser där olika
intressen existerar samtidigt som möjligheterna också ökar. Dessa förändringar i arbetssätt skapar
nya erfarenheter som i sig innebär en kompetensutveckling (utan att den är formell)” (IN 5,
personlig kommunikation, 16 maj, 2013). Informanten tycker precis som de andra att de
kompetenser som man får genom samarbetet tar man med sig in i den egna institutionen. Även ÍN 4
anser detta , men lägger till att ”Arbetet har också medfört många nya kontakter utanför den egna
organisationen vilket är trevligt, men också bra då jag t ex kan hänvisa kunder vidare till rätt
organisation/person” (IN 4, personlig kommunikation, 2 maj, 2013). Dessa punkter som
informanterna räknar upp som nya krav på kunskap och kompetens kan man även se som
förändringar i deras arbetssituation eftersom de kunskaperna och kompetenserna kan tas med in i
den egna organisationen. 
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En av informanterna berättar att han har fått med sig mycket från de föreläsare som har besökt deras
kurser, konferenser, temadagar med mera. Han har även lärt sig hur arbetet kring projekt går till. Till
exempel hur man ska formulera sig i projektansökningar för att ha möjlighet att få de bidrag som
man behöver. Även IN 5 nämner att en ny kompetens som samarbetet har fört med sig är
ansökningsförfaranden, till exempel EU-ansökningar. 

7.3.3 Organisationernas status och medarbetarnas övergripande uppfattningar 
samarbetet? 

Alla informanterna från arbetsgruppen tror att samarbetet kommer att fortsätta i framtiden. IN 1
menar att det är samarbeten som gäller och att man kommer att behöva fortsätta samarbeta eftersom
institutionerna vinner så mycket på det. Alla tre institutionerna är rätt så små med lite pengar att röra
sig med. Genom att samarbeta kan de lyfta varandra. När någon av institutionerna har en svacka så
kan de andra lyfta den institutionen så att de kommer framåt i arbetet. De kan även hjälpa mindre
arkiv, kommunbibliotek och hembygdsföreningar. ”De har inte möjligheterna att avsätta 25 % om
de kanske är en eller två i personalstyrkan. Då är det bra att vi finns som kan driva frågor” (IN 1,
personlig kommunikation, 2 maj, 2013). IN 3 tror att de som är engagerade i kulturarvsfrågor och
arbetar med sådana arbetsuppgifter idag ser ABM-samarbetet som en given förutsättning.
Informanten anser även att de skulle kunna utföra så mycket mera än vad de gör idag och att
samarbetet kommer att öka. 

IN 2 är den ende av de tre i arbetsgruppen som har något negativt att säga om samarbetet och menar
att arbetet är väldigt personbundet. Detta gör att det blir problem så fort någon slutar. Informanten
anser att även om ingen är oersättlig så har den personen byggt upp ett nätverk av kontakter och
relationer och det gäller att ersättaren också kan bygga upp ett nätverk. Men informanten menar att
det även är positivt att uppgiften är personbunden eftersom resten av institutionen vet vem det är
som har hand om frågor som rör ABM och deras arbete. Den personen blir samarbetets förankring i
institutionen. 

Två av frågorna handlar om medarbetarens och institutionens status och om dessa har förändrats på
grund av samarbetet. Till de tre informanter som finns i arbetsgruppen vänder sig frågan om
institutionens status och alla tre svarar att de hoppas och tror att deras institution har blivit mera
känd mot allmänheten, mot de andra institutionerna som ingår i samarbetet och till andra
kulturarvsinstitutioner i länet och i Sverige. IN 1 lägger till att arkiv har en tendens att inte synas
lika mycket som bibliotek och museer. Genom att delta i samarbetet hoppas informanten att de går
mera från att bara vara en förvaltningsorganisation till att vara en kulturarvsinstitution. ”Då tror jag
att man anger en mjukare bild. Myndighet låter ganska hårt” (IN 1, personlig kommunikation, 2
maj, 2013). 
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En av informanterna anser att hans institutions medverkan i samarbetet har gjort att de har börjat
synas mera och fått beröm för sitt arbete från Landstinget. Han anser att det är många som inte är
biblioteksbesökare har en väldigt gammal bild av biblioteken som en plats där man lånar deckare
och där det alltid ska vara tyst och stilla. Om dessa personer har en plats i Landstinget,
kommunalråd, kommunalledningar med mera finns det en risk att de tycker att man kan spara in
pengar på att dra in på bibliotek. Men genom att resa runt till dessa och berätta om biblioteken och
vilken verksamhet som finns och utförs där i form av fortbildning, källkritik, datorer som kan lånas
ut till besökare med mera så får de flesta en helt annan bild av biblioteken. De blir överraskade att
biblioteken är en kulturell och social miljö. 

Två av informanterna tycker att deras status inom institutionen eller gentemot andra institutioner
har förändrats. En av informanterna svarar att hon inte vet och att det är svårt att veta vad andra
anser medan en annan tror att hennes status nog är densamma som den har varit, men att hennes roll
har förändrats. Hon kallar sig för en kontaktyta mellan den egna institutionen och Länsmuseet. Den
femte informanten tror inte att hans status inom den egna institutionen har förändrats, men att den
kan ha förändrats inom de andra institutionerna som är med i samarbetet på det sätt att de har fått en
närmare kontakt med varandra och att det har skapats ett slags beroendeförhållande inom
samarbetet. 

8 Diskussion

I denna del går jag igenom de svar som jag har fått på mina frågeställningar med detaljfrågor och
när det gäller bakgrunden till samarbetet handlar de om hur ABM-samarbetet i Västernorrland har
genomförts. 

Anledningen till att jag har valt att inte bara ta reda på bakgrundsinformationen om ABM-
samarbetet genom en litteraturstudie utan även genom en av enkäterna är att jag ville se hur starten
av samarbetet, syftet och målet med det, de åtgärder som har tagits och vilka som var initiativtagare
uppfattades av vardera institution. Skulle jag få samma resultat som i min litteraturstudie eller
skulle det skilja sig? Jag tycker dock att min egen studie och informanternas svar stämmer väl
överens och en stor fördel med att ställa dessa frågor till dem är att jag har fått mera utförlig
information om bakgrunden och även information som jag inte hade fått reda på genom litteraturen.
Eftersom informationen om bakgrunden till samarbetet är baserad på fakta från enkäterna,
intervjuerna, litteratur och ABM-samarbetets hemsida så analyserar jag inte detta material. Jag har
istället valt att sammanfatta detta i den del som följer. 

Den stora initiativtagaren till samarbetet nämner både de tre informanterna från arbetsgruppen och
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litteraturen är den dåvarande landsarkivarien Karl-Edward Edwardsson. Han var drivande i frågan
och var den som tog kontakt med de andra institutionerna för att kolla hur stort intresset var hos
dem att starta ett ABM-samarbetet i Västernorrland. Det var även motiveringen till att skapa ett
sådant samarbetet i Västernorrland. Detta ledde till att samarbetet startade på projektnivå för att
efter några år bli en fast resurs inom länet med finansiering från Landstinget. 

Det stora syftet och målet med samarbetet har sedan början varit att tillgängliggöra kulturarv och
institutionernas samlingar för allmänheten och för institutionerna. De tre informanterna från
arbetsgruppen berättar även att ett av de primära syftena var att skapa själva nätverket. En av dem
nämner även att grundarna av samarbetet kunde se att de tre institutionerna skulle ha mycket att
vinna på att samarbeta. Man kan säga att i början var samarbetet tänkt som ett utbyte av erfarenheter
mellan de tre institutionerna. Detta gjorde även att man blev mera synliga som institutioner för
varandra.

Att ett av syftena var att skapa nätverket påvisar alla tre informanterna i sina svar på enkäten och
man kan se utifrån deras svar och från litteratur att de åtgärder som har tagits under samarbetets
gång har utförts för att detta ska kunna ske. Bland annat så har man skapat portalen Kulturarv
Västernorrland där allmänheten, institutioner med flera ska kunna lägga upp sina kulturarv i form
av till exempel fotografier och där man kan finna länkar till institutionernas hemsidor och material
som är färdigt att använda direkt. 

I följande del går jag igenom de svar jag har fått av informanterna på mina frågeställningar med
detaljfrågor angående om arkivinstitutionernas verksamhet och medarbetarnas situation har
förändrats.

Undersökningen visar att informanterna anser att ABM-samarbetet i Västernorrland inte har haft
någon påverkan på de olika yrkesgruppernas utveckling. De anger allihopa att de inte tycker att
deras arbetssituation är så olik från hur den såg ut innan de blev involverade i samarbetet. Detta
beror till största del på att de inom samarbetet utför ungefär samma arbetsuppgifter som i sitt
vanliga arbete. Dock kan detta anses vara lite tvetydigt då alla tre institutionerna har lagt ner en hel
del arbetstid och resurser på sin medverkan i samarbetet. Detta borde medföra några slags
förändringar inom institutionerna. En av de stora anledningarna till att ingen av informanterna anger
dessa nedan nämnda aktiviteter som förändringar kan bero på att samarbetet har pågått några år och
dessa aktiviteter och arbetsuppgifter som när de infördes var förändringar nu har övergått till att bli
fasta rutiner inom respektive verksamhet. 

En av de stora förändringarna som någon av informanterna borde ange, men inte gör det är att själva
samarbetet. I alla tre fallen är detta en stor omställning från att bara ha arbetat självständigt eller
kanske ibland med andra mindre institutioner inom samma område. I till exempel Länsbibliotekets
fall är detta en stor omställning då de innan samarbetet inte hade en lika ingående uppfattning om
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vad Länsmuseet eller Landsarkivet arbetade med eller vilka som arbetade där.  Det innebär också en
förändring eftersom en stor del av personalen på Länsbiblioteket inte ansåg att och en del av dem
fortfarande inte anser sig vara en kulturarvsinstitution. De anser heller inte att de frågor som man
arbetar med inom samarbetet är de viktigaste för dem att fokusera på. Denna tveksamhet skulle
dock kunna övervinnas eller i alla fall minska genom flera samarbeten mellan de tre institutionerna
där respektive institution får göra det som de är bäst på och på det sättet framhäva sig själv och de
andra institutionerna. 

Länsmuseet definierade sig redan innan samarbetet startade som en kulturarvsinstitution. Deras
medverkan har slagit fast denna definition ytterligare. För Länsbiblioteket var denna definition inte
lika självklar. Ett bibliotek kan anses av många som inte är regelbundna besökare som en plats där
man bara lånar böcker. Verkligheten i dagens bibliotek är att förutom att låna ut böcker så är de
också mötesplatser där man kan se på mindre utställningar, göra informationssökning, fortbilda sig
med mera. De har gått över till att mer och mer bli kulturarvsinstitutioner. Informanten från
Länsbiblioteket pratar varmt om detta under vår intervju, men nämner det inte som en förändring
inom institutionen. Den enda av informanterna som är inne på att deras institution har förändrats till
att bli mera av en kulturarvsinstitution är informanten från Landsarkivet. Genom att institutionen
har lyfts fram av samarbetet och att den även har börjat betraktas som en kulturarvsinstitution så
försvinner lite av den hårda framtoning som en förvaltningsinstitution kan ha i allmänhetens ögon.
Detta borde också vara en förändring för institutionen och för dess medarbetare, men informanten
nämner dock inte detta som en ändring. 

Precis som jag skrev tidigare i denna del så verkar ingen av informanterna anse att deras medverkan
i samarbetet har inneburit några stora förändringar för dem, deras institution eller dess befattningar:
Detta gäller även i tillkomsten, förlusten och förändringen av arbetsuppgifter. Det finns dock ett
undantag till detta och en arbetsuppgift som alla informanterna är överens om att den har tillkommit
är arrangerandet av temadagar, konferenser med mera. Det är genom dessa aktiviteter som
institutionerna kan visa resten av länet och Sverige vad de arbetar med. Detta är en viktig
förändring då detta kan förändra allmänhetens uppfattning om vad institutionerna arbetar med och
se att de kan vara intressanta besöksmål som är värda att bevara för framtiden. Att de bara nämner
denna arbetsuppgift som tillkommen i och med samarbetet är inte speciellt konstigt då alla
informanterna arbetar med ungefär samma saker inom samarbetet som i sitt vanliga arbete inom
respektive institution. 

Genom samarbetet har åtkomsten till institutionernas samlingar ökat och de har även blivit mera
användbara och åtkomliga då fler besökare och de andra institutionerna kan ta del av dem. Detta
borde vara en förändring då respektive institution borde få mera besökare när till exempel de andra
institutionerna kan hänvisa besökare till dem och deras samlingar. Det borde även kunna leda till att
belastningen på samlingarna ökar. Det kan i sin tur leda till att det blir nödvändigt att digitalisera
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fler av samlingarna för till exempel Landsarkivet och detta i sin tur till ökade arbetsuppgifter. 

När det gäller utvecklingen av yrkesgrupperna inom institutionerna och samarbetet så tycker ingen
av informanterna att deras yrkesroll har förändrats på grund av samarbetet. Detta kan man dock om
man analyserar informanternas svar se inte riktigt stämmer. Två av informanterna anger att de är
eller var kontaktytan mellan sin institution och ABM Resurs. Detta borde medverka till att deras
yrkesroll och även status inom institutionen förändras en del. 

Genom samarbetet har personalen på institutionerna lärt känna varandra och det har lett till att de
kan arbeta tillsammans mellan institutionerna och låna personal av varandra. Detta leder till att nya
samarbeten och projekt kan uppstå och att man vid tillfälliga sjukdomar kan låna personal. Detta
leder även till att det har blivit vanligare att de tar hjälp av varandra mellan institutionerna för att
lösa problem. Till exempel kan det handla om att den kompetens de behöver just nu inom ett projekt
inte finns inom institutionen. Då kan en av de andra institutionerna som besitter denna kompetens
bli tillfrågad om hjälp. Detta borde anses vara en förändring då detta inte skulle ha förekommit
innan samarbetets start. Detta gör även att institutionerna breddar sin kompetens. 

Det har enligt informanterna inte uppkommit några nya krav på kompetens under samarbetets gång.
De har inte behövt gå några kurser eller utbildningar för att kunna arbeta inom samarbetet. Den
kompetens och erfarenhet som de hade innan har räckt till även inom samarbetet. Om en
arbetsuppgift som någon av de andra inom samarbetet inte är lika bra på eller saknar kunskap inom
så finns det andra inom den egna eller någon av de andra två institutionerna till hands för att lära ut.
På det sättet behöver de inte lägga pengar på fortbildning utan kan istället lägga dessa pengar på lön
till samordnaren, att anordna konferenser med mera och till de uppgifter som sektorn anser är
önskvärda. 

Informanterna inom arbetsgruppen har en positiv syn på samarbetet och de tror att det kommer att
fortsätta i framtiden. En av dem anger att samarbeten är det arbetssätt som kommer att behövas för
att institutioner ska kunna utvecklas och hjälpa och lyfta fram andra mindre institutioner runt
omkring trots att de inte har så stor budget. Samarbetena kommer troligen också att uppstå på
mindre orter.

En av informanterna anger att han anser att arbetet inom samarbetet är personbundet och att detta är
negativt. Den person som är länken mellan institutionen och samarbetet är den som har kontakter
och relationer med personer som är till nytta för samarbetet och det kan vara negativt i den mening
att om den personen slutar eller blir sjuk finns det ingen i institutionen som direkt kan ta över
arbetet. Det tar tid för en ny person att ta över och bygga upp sitt nätverk. Detta kan vara en risk då
den nya medarbetaren kanske inte får samma kontakt med de personer som ingår i samarbetet och
personal på andra institutioner med mera. Vid val av en ny medarbetare inom samarbetet är det
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viktigt att personen har kvalitéer som gör att han/hon kan bygga upp detta nödvändiga nätverk igen.
Men att arbetet är personbundet anser informanten också är positivt då den egna institutionen har en
klar bild över vem det är som har hand om frågor som rör ABM. Detta är även positivt för de andra
involverade institutionerna, de mindre institutionerna inom sektorn och andra som på något sätt är
inblandande i samarbetet. Det gör att de kan ha en fast kontaktperson i de tre olika institutionerna. 

De strategier som jag tar upp i 7.2 är steg som är till för att en yrkesgrupp ska kunna betraktas som
en profession och dessa strategier är öppnings- och stängningsstrategier och öppna karteller. De tre
strategierna kan även användas för att se hur en yrkesgrupp eller institution kan utvecklas och
förändras. Svaren på enkäterna visar att institutionerna och samarbetet i sitt arbete har använt sig av
dessa strategier om än i en liten skala. Om detta är medvetet eller inte visar resultatet dock inte.
Detta går jag igenom i följande del. 

Genom att Landsarkivet har börjat definiera sig även som en kulturarvsinstitution och förmedla
kulturarvsmaterial kan man se detta både som en öppnings- och en stängningsstrategi. För vissa
yrkesgrupper, sektorer och för allmänheten har man öppnat upp mera genom att man har börjat
förvandlas till en kulturarvsinstitution. Detta kan leda till att man stänger eller avgränsar sig för
andra yrkesgrupper och sektorer som till exempel myndigheter och förvaltningar. IN 5 kommer in
på detta litegrann i en av frågorna i enkäten. Han berättar att genom att de arbetar på ett speciellt
sätt inom samarbetet medför detta ”...kompromisser där olika intressen existerar...” (IN  5, personlig
kommunikation, 16 maj, 2013). 

I Landsarkivets fall tror jag dock inte att detta kan ses som ett tecken på varken en öppnings- eller
en stängningsstrategi i den betydelse som dessa två begrepp har. De försöker inte byta inriktning
från att vara en förvaltningsmyndighet till att börja specialisera sig på en helt annan arbetsuppgift
som till exempel förmedling av kulturarvsmaterial. Att de vill förmedla sitt material till en bredare
publik gynnar både allmänheten, institutioner runt omkring och Landsarkivet. Detta betyder dock
inte att de stänger eller avgränsar sig mot myndigheter och förvaltningar. Båda dessa förmedlingar
kan existera samtidigt bredvid varandra och det är därför som ABM-samarbetet är en passande
arena för Landsarkivet då det ger dem chansen att inte bara vara en förvaltningsinstitution. Genom
samarbetet har de chansen att även vara en kulturarvsinstitution. 

Denna möjliga avgränsning ser man inte lika mycket hos Länsmuseet eller Länsbiblioteket. I
Länsmuseets fall beror detta troligen på att de sedan förut redan är en kulturarvsinstitution och deras
involvering i ABM-samarbetet har inte påverkat eller förändrat deras förmedling av sitt
kulturmaterial. Länsbiblioteket däremot har som jag har nämnt tidigare inte i samma utsträckning
ansett sig vara en kulturarvsinstitution. Detta har börjat ändras på grund av samarbetet, men det är
inget som har utvecklats till att bli eller att möjligen kunna bli en stängningsstrategi. Länsbiblioteket
vill inte avgränsa sig mot någon förvaltning, sektor eller mot allmänheten. De vill att finansiärerna
ska se att de är en institution som det är värt att satsa pengar i. Att de lockar besökare med inte bara
tjänsten att låna böcker, tidningar med mera utan att böcker även ska kunna ses som ett kulturarv.
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Till exempel böcker av lokala författare som skriver om bygden och om dess historia. Detta kan
man istället se som en öppningsstrategi för att fler ska upptäcka biblioteken och vad de kan erbjuda.

Den öppna kartellen ”...betonar sammanhållning inom yrkesgruppen och att en igenkännbar vara
skapas genom att standardisera arbetsuppgifter och utbildning samt förekomsten av en etisk kod”
(Olsson, 2007, s. 52). Denna strategi tycker jag att man kan se tendenser av inom samarbetet och
vardera institution. Den igenkännbara varan som har skapats inom samarbetet är förmedlingen av
deras kulturarvsmaterial. Genom samarbetet har även de tre institutionerna skapat en förståelse för
vad de andras arbete och kompetens. Detta har lett till att de kan fråga varandra om råd och anvisa
kunder till varandra. På det sättet har varje institution och därmed yrkeskategori stärkt sin position
inom samarbetet. Den enda arbetsuppgiften som skulle kunna anses vara standardiserad är
anordnandet av konferenser, temadagar med mera. Dock är de arbetsuppgifter som utförs inom
samarbetet olika beroende på vad sektorn vill att de ska utföra. Utbildning förekommer praktiskt
taget inte och den utbildning som sker utförs av medarbetare inom institutionen eller någon av de
andra institutionerna. 

Den relaterade forskningen har de flesta gemensamt genom att de på något sätt anser att
utbildningen för blivande arkivarier behöver förändras på något sätt. Det kan vara genom att till
exempel öka anställningsbarheten hos eleverna och att eleverna ska skaffa sig professionella
kontakter inom området. Just dessa förändringar är inget som jag tror skulle påverka ABM-
samarbetena rent kunskapsmässigt. Den kunskap som de involverade i samarbetena innehar har de
fått genom utbildning och genom erfarenhet av yrket efter flera års arbete. Dock kan eleverna
genom att utveckla de ovan nämnda kvaliteterna ha en fördel i sitt framtida arbete inom området då
de redan kan ha skaffat en del värdefulla kontakter. 

Löfgren Martinsson skriver om anställningsbarhet och att ”...företrädare för näringsliv och
offentliga organisationer att utbildningen bör anpassas till de krav på kunskaper och färdigheter som
arbetslivet ställer på nyutbildade akademiker” (Löfgren, 2007, s. 1). Hennes rapport handlar om
högre utbildningar generellt, men detta kan man även implementera på Arkiv- och
Informationsvetenskap och på ABM-samarbeten. I framtiden kan man tänka sig att det kommer att
bli allt mer vanligt med dessa ABM-samarbeten runt om i landet då fler län och kommuner ser
fördelarna med att samarbeta. Att eleverna får utbildning inom anställningsbarhet och kan utveckla
de kompetenser som krävs för att utveckla sin anställningsbarhet kommer att kunna krävas för att de
lättare ska kunna ha en plats inom institutionerna och i samarbetena som de möjligen kan bli
involverade i. Denna kunskap får eleven inte bara genom utbildningen som Löfgren (2008)
beskriver som en del av ett kollektivt lärande som ”...innebär att människor lär genom interaktion
och kommunikativt handlande. Processen uppfattas också leda till ett mervärde, det vill säga
tillsammans lär sig människor mer än de skulle ha gjort var och en för sig” (Löfgren, 2008, s. 25).
Det kollektiva lärandet kan även ske genom arbetslivserfarenhet eller praktik. Genom att praktisera
på en arbetsplats får eleven utveckla sin anställningsbarhet genom socialt och kulturellt lärande. 
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Ett annat exempel på en kvalifikation som är önskvärd hos bland annat blivande arkivarier är
professionella förbindelser som Medleg Rodriguez och Alves de Cunha Marques (2008) tar upp i
sin rapport. Författarna menar att professionella förbindelser kan hjälpa till att öka kvaliteten på
utbildningen och på det sättet ökar även anställningsbarheten. Genom till exempel praktik kan dessa
förbindelser uppstå på en arbetsplats och därmed medföra att eleven efter avslutad utbildning har
lättare att få ett arbete när lite erfarenhet finns och eleven redan har kontakter i branschen. Inom
ABM-samarbeten som det som bedrivs inom Västernorrland är kontakterna otroligt viktiga för att
de involverade ska kunna göra sitt arbete inom samarbetet. Att kunna skapa kontakter redan under
utbildningsstadiet är otroligt viktigt för den blivande arkivariens karriär. 

I Johanssons (2003) undersökning kommer hon bland annat fram till att hennes informanter från
arkivsektorn anser ”...att digitaliseringen är en viktig uppgift, liksom att skapa en gemensam
informationsstruktur och förnya sättet att tillgängliggöra. Resultatet är att samarbete skapar större
genomslagskraft för verksamheterna” (Johansson, 2003, s. 40). Detta är idag en verklighet  då
samarbetena har lett till förnyade sätt att tillgängliggöra institutionernas kulturarvsmaterial genom
till exempel portalen Kulturarv Västernorrland. Detta har även medverkat till att institutionerna har
fått en större genomslagskraft. Institutionerna har även lyfts fram av varandra. I Johanssons (2003)
undersökning visar arkivsektorns svar även att viktiga aspekter som ett samarbete kan föra fram är
”...att få förståelse för varandras verksamheter, ha respekt för varandras olikheter och att lära av
varandra” (Johansson, 2003, s. 40). Detta nämner alla informanterna i min undersökning som
viktiga delar av samarbetet och att de genom att förstå varandra verksamheter och lära av dem får
en bredare kompetens som de kan ta med sig in i sitt eget arbete både inom samarbetet och i sin
institution. 

9 Slutsats

Syftet med denna uppsats var att jag bland annat ville undersöka hur ett ABM-samarbete kan
påverka de olika yrkesroller och de arbetsuppgifter som finns inom institutionen och om
institutionen förändras på grund av samarbetet. På detta sätt skulle jag kunna reda ut om och i så fall
hur yrkesrollerna i detta samarbete och främst arkivariens har utvecklats på grund av dessa möjliga
förändringar. För att göra detta har jag utfört en undersökning av ABM-samarbetet i Västernorrland
där Landsarkivet, Länsbiblioteket och Länsmuseet ingår. Även Landstinget ingår i samarbetet, men
till största del som en av finansiärerna.  

Jag har i uppsatsen valt att rikta in mig på arkivariens yrkesroll och verksamhet inom Landsarkivet
och undersökningen visar att informanterna från den institutionen inte anser att deras yrkesroller
eller verksamheten har förändrats i någon större utsträckning på grund av av deras involvering i
samarbetet. Dock kan man genom att läsa igenom deras svar på enkäterna se att detta inte är fallet i
verkligheten. 
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Den största förändringen som inte bara har påverkat arkivarierna utan även de andra yrkesgrupperna
inom samarbetet är samverkan i sig. Den har gjort att arkivarierna har fått en annan inblick i de
andra institutionernas verksamhet, arbetsuppgifter och att de har fått utökad kompetens i och med
detta. Detta har även påverkat deras arbetsuppgifter då det bland annat är lättare att hänvisa kunder
och andra institutioner till rätt plats. Att arrangera temadagar, konferenser med mera är en
tillkommen arbetsuppgift som arkivarierna även tar med sig in i den egna institutionen. Yrkesrollen
har även förändrats även om den förändringen inte är stor. Inblicken i de andra institutionerna och
arbetet inom samarbetet gör att rollen mot medarbetarna inom den egna institutionen ändras. De är
kontakten mot ABM. Dessa förändringar är dock inte stora och påverkar därför inte arkivariens roll
i stor utsträckning och har därför inte förändrat deras yrkesroll eller verksamhet på något
grundläggande sätt. 

Ingen av de strategier som jag har tagit upp i denna uppsats har implementerats av institutionerna
till fullo varken medvetet eller omedvetet även om det finns vissa beröringspunkter. Dessa
beröringspunkter kan man till exempel se i öppningsstrategin där en yrkesgrupp kan slå sig samman
med en annan för att stärka sitt eget yrke och höja dess status. Detta kan man se tendenser av inom
ABM-samarbetet då man genom samarbetet med andra yrkesgrupper har skapat ett
gränsöverskridande, men även bibehåller sin egen ställning. Till exempel så erbjuder
bibliotekarierna sin specialkompetens även till de andra institutionernas verksamhet då de kan
erbjuda hjälp om hur de kan hantera sitt bibliotek. Detta är extra viktigt i samarbetet med
utomstående aktörer som till exempel hembygdsföreningar där alla tre kompetenser som
institutionerna kan erbjuda, bibliotekarier, arkivarier och arkeologer behövs och kompletterar
varandra. Man kan även se gemensamma beröringspunkter med strategin öppna karteller. Inom den
ska det skapas en igenkännbar vara och ABM-samarbetet skulle man kunna kalla en sådan vara.
Samarbetet och det arbete som har utförts inom det har medverkat inte bara till att institutionerna
har blivit mera kända för resten av länet utan även för resten av landet. Detta kan man se exempel
på då andra kommuner och län vill besöka institutionerna i ABM-samarbetet för att se hur de
arbetar för att få nya idéer till det egna samarbetet eller för att starta ett sådant samarbete.  

På detta sätt har institutionerna genom sin medverkan i ABM-samarbetet stärkt sin och sina
medarbetares ställning mot de andra medverkande institutionerna och mot andra institutioner,
föreningar, företag med flera runt om i länet och i hela landet. Detta skulle kunna ses som en tredje
variant av en professionaliseringsstrategi. 
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Bilagor 

Bilaga 1

1) Vad var bakgrunden till ABM-samarbetet när det startades?

2) Vad var syftet och målet med samarbetet?

3) Vilka åtgärder har ni genomfört för att uppnå detta syfte och mål? 

4) Hur motiverades behovet av ett sådant samarbete?

5) Vem/vilka var initiativtagare till samarbetet? 

6) Hur blev din organisation involverad i ABM-samarbetet? 

7) Vilka arbetsuppgifter har du haft till följd av samarbetet? 

8) Hur såg dessa arbetsuppgifter ut innan samarbetet startades? 

9) Hur såg ansvarsfördelningen mellan befattningarna inom din organisation ut när samarbetet
startades?

10) Har denna ansvarsfördelning förändrats efter samarbetets start? 

11) Har samarbetet inneburit några större förändringar inom

a) din organisation?

b) de befattningar som finns inom din organisation?



12) Tycker du att den kompetens som du har har räckt till för att utföra de nya arbetsuppgifter
som samarbetet har inneburit? Eller har du behövt utveckla din kompetens för att kunna
utföra dessa arbetsuppgifter? 

13) Tycker du att du har fått relevant utbildning inför samarbetets start?

14) Har du fått lära dig nya kompetenser under samarbetets gång och är dessa kompetenser
något som du kan använda dig av i andra sammanhang? 

15) Har din roll inom organisationen förändrats på grund av samarbetet? Om ja, i så fall hur? 

16) Har det skett förändringar inom andra roller inom organisationen på grund av samarbetet?
Om ja, i så fall inom vilka roller och hur ser dessa förändringar ut? 

17) Anser du att er status som organisation har förändrats gentemot andra organisationer efter att
samarbetet startades? Om ja, i så fall hur?

18) Anser du att din status inom organisationen och gentemot andra organisationer har
förändrats efter att samarbetet startade? Om ja, i så fall hur? 

19) Vad tycker du att samarbetet har inneburit för er som enskild institution och som involverade
i samarbetet?

20) Hur ser du på samarbetet i framtiden?

21) Vad är din syn/uppfattning på samarbetet?



Bilaga 2

1) Vilka arbetsuppgifter har du haft till följd av samarbetet? 

2) Hur såg dina arbetsuppgifter ut innan samarbetet startades? Har de förändrats på grund av
samarbetet? 

3) Hur såg ansvarsfördelningen mellan befattningarna inom din organisation ut när samarbetet
startades?

4) Har denna ansvarsfördelning förändrats efter samarbetets start? 

5) Tycker du att den kompetens som du har har räckt till för att utföra de nya arbetsuppgifter
som samarbetet har inneburit? Eller har du behövt utveckla din kompetens för att kunna
utföra dessa arbetsuppgifter? 

6) Tycker du att du har fått relevant utbildning inför samarbetets start?

7) Har du fått lära dig nya kompetenser under samarbetets gång och är dessa kompetenser
något som du kan använda dig av i andra sammanhang? 

8) Har din roll inom organisationen förändrats på grund av samarbetet? Om ja, i så fall hur?

9) Anser du att din status inom både inom organisationen och gentemot andra organisationer
har förändrats efter att samarbetet startades? Om ja, i så fall hur.


