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Sammanfattande resultat
Projektet har visat på svårigheten för användare att konkretisera sina
informationsbehov och därför också behovet av att jobba tätare med
målgrupper, både interna och externa användare. Det har också visat på en
behovsskillnad mellan interna och externa användare, där interna användare
söker stöd i arbetet medan externa användare önskar ökad tillgång till bå de
digitaliserat och analogt material. Förstudiens resultat blev annorlunda än
vad som formulerats i syftet. Det viktigaste resultatet är de slutsatser man
kan dra av i samband med metodutveckling, men även en ökad kännedom
om användamas behov. Förstudien kommer att vara en viktig grund att stå
på i utvecklingen av arbetssätt och service.

Bakgrund och syfte med projektet
Bakgrund
Bakgrunden till denna förstudie har varit ett behov av att vidareutveckla
stödet som avdelningen för arkiv och bibliotek ger till dess målgrupper.
Projektet har föregåtts av diskussioner och tankar där ambitionen har varit
att ge ett mer offensivt stöd, och fönnågan att fokusera om verksamheten
med kort varsel när nya behov uppstår. En grundtanke har också varit att det
är i samråd med representanter för målgrupperna som arkiv och bibliotek får
kännedom om informationsbehoven, eftersom det är i målgrupperna som
kunskapen om respektive sakområde finns. Hur kan avdelningen för arkiv
och bibliotek använda sig av målgrupperna för att bättre förstå
informationsbehoven och hur målgrupperna använder arkiv och bibliotek
för att inhämta informationen. Tankegångarna aktualiserades även i
samband med inriktningsdirektivet för 2013, där bland annat "mångfald och
social sammanhållning" pekades ut som en särskilt prioriterad samhällsfråga
för myndigheten. Projektet valde därför att kartlägga informationsbehoven
hos målgrupperna i relation till mångfald och kulturmiljö- och
kul turarvs frågor.

Syfte
Projektets syfte är att med en förstudie testa tankar om metodutveckling och
arbetssätt för att skapa nya sökingångar till infonnation, i det här fallet
arkivmaterial, i förhållande till aktuella myndighetsuppdrag eller andra
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aktuella samhällsfrågor. I projektet kartläggs målgruppernas behov i relation
till aktuella samhällsfrågor. Detta kan i sin tur användas fOr att skapa
sökingångar till arkivmaterialet genom att bättre forstå målgruppernas
behov och deras kunskaper om samhällsfrågorna.
Metodiken ska vara ett stöd for att i verksamheten snabbt kunna ställa om
eller kraftsamla kring regeringsuppdrag och andra aktuella samhällsfrågor.
Syftet är att skapa ett mer offensivt arbetssätt, där AB kan arbeta mer aktivt
med kontakten med användarna. Arbetet kan också visa på hur arkivmaterial
mer aktivt kan stödja myndighetens verksamhet, men också varfor AB
forval tar arkivmaterial relevant information som har bäring på
samhällsfrågor. Förstudien kan leda till nya arbetssätt, och nya kontaktytor
både inom och utom myndigheten. Genom en fortlöpande dialog kring
myndighetens aktuella uppdrag ökar AB sin medvetenhet om användamas
behov, och användaren får i samband med det ökad kunskap om vilket stöd
som finns i arkiv och bibliotek. Att använda sig av omvärldsbevakning samt
i dialog med sakkunnig användare få bättre kännedom om ett
verksamhetsområde är en nyckel till att bedriva en offensiv service.
Förstudien har samhällsfrågan mångfald och social sammanhållning i fokus,
och kartlägger behovet av information hos vissa användargrupper.

Kortfattad teori- och
metoddiskussion
Teori och metod
Ett fyrtiotal intervjuer har genomforts med representanter från arkiv och
biblioteks målgrupper, men även med andra kulturarvsinstitutioner. Genom
intervjuer som metod har projektet forsökt närma sig en dialog mellan
användare avinfonnation och fOrvaltare av information. Intervjuer har
genomforts externt med representanter från universitet och högskolor,
länsstyrelser, museer och andra organisationer. Internt har intervjuer
genomforts med personer på Avdelningen for arkiv och bibliotek, Enheten
for fastigheter och besöksmål, Samhällsavdelningen och
Förvaltningsavdelningen.
intervjuerna har genomforts enligt en mall med frågor, vilket visade sig vara
användbart inledningsvis i intervjusituationen for att få igång en diskussion.
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Projektets huvudsakliga resultat
och effekter
Denna forstudie redovisar de stora slutsatser man kan dra av
undersökningen. Till detta finns ett omfattande arbetsmaterial som också är
en del av resultatet och som också kan komma att ligga till grund for
verksamhetsutveckling och utveckling av arbetssätt. Nedan redovisas
slutsatserna man kan dra i forhållande till informationsbehov, val av
samhällsfråga och sökingångar.

Informationsbehov
Informationsbehov kan se ut på olika sätt. Vi har forstått begreppet
informationsbehov som ett känt eller okänt behov av information i syfte att
kunna lösa en specifik arbetsuppgift. Det märktes tydligt i projektets
intervjuer att det inte alltid är helt enkelt att konkretisera ett
informationsbehov. Ett känt informationsbehov tenderar att beskrivas
allmänt, som till exempel att det finns for lite publicerat om jämställdhet
under medeltiden. Ett okänt informationsbehov kan beskrivas som att
infonnationsbehovet forst finns och kan konkretiseras när infonnationen blir
känd. När inte användaren känner till att den typ av information finns,
känner heller inte användaren att det finns ett behov av den.
Informationsbehovet som framkom hos de som intervjuades internt inom
myndigheten och de som intervjuades externt var till viss del likartat. Man
har ett behov av informationen, oavsett vad information är eller var den
finns. Tillgängligheten till materialet framhålls. Omvärldsbevakning
framhålls som ett infonnationsbehov, alltså kännedom om vad som finns
och vad som händer hos vilken institution eller aktör.
Eftersom infonnationsbehov är svårt att konkretisera, och i många fall 'forst
framkommer när tillgången till en informationstyp blir känd, gled
intervjuerna i hög grad över på ett mer allmänt behov hos de intervjuade.
Detta behov kunde konkretiseras till mer stöd och mer information om.
Merparten av de intervjuade efterfrågade ett tydligare stöd från och ett
utökat samarbete med Arkiv och bibliotek. Här fanns dock en skillnad
mellan de som intervjuades internt och externt.
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De internt intervjuade lyfte till exempel fram
kontaktbibliotekarieverksamheten som en positiv sak som också kunde
utökas. Flertalet interna intervjuade framhöll behovet av ett professionellt
och kompetent bemötande där arkivarier och bibliotekarier kan stödja deras
arbete genom diskussion och bollande av ideer till det material som behövs
for en arbetsuppgift eller verksamhet. Avdelningsöverskridande proj ekt
beskrevs som något positivt, liksom en aktiv intern omvärldsbevakning.
Man kan göra tolkningen att det är önskvärt att kartläggningen av ett
informationsbehov och tillgången till den informationen sker i samarbete
mellan tjänsteman och arkivarie/bibliotekarie först när det finns en konkret
uppgift som behöver lösas. Det ses också önskvärt att Arkiv och bibliotek
mer aktivt deltar i myndighetens övriga arbete. Eftersom personalen på
Arkiv och bibliotek har kunskapen om materialet (informationen) och hur
den är ordnad, och resterande tjänstemän på myndigheten besitter
kunskapen om sitt specialområde, torde det finnas ett ömsesidigt intresse av
att inkludera båda parter i ett tidigt skede i arbetsprocessen.
Bland de internt intervjuade framhölls alltså ofta behovet av den personliga
kontakten och det stöd som den personliga kontakten ger, men också vikten
av fl er avdelningsövergripande projekt och workshops. Man talar även om
behovet av att ha en insamlande verksamhet av analog information på ett
nationellt plan, samt större samordning med foremålsarkiven. Behovet av
digitali seringen forekoromer också, men inte i lika stor omfattning som hos
de externa intervjuade.
Merparten av de som intervjuades externt framhåller att det är tillgången till
materialet som är det väsentliga, oavsett vilket material eller behov.
Behovet består i tillgång till så mycket som möjligt. Därfor återkommer
ständigt behovet av digitalisering och tillgängliggörande av information
(arkivmaterial i det här fallet) som det största behovet. Nästan samtliga
intervjuade framhåller också att tillgången till det analoga materialet som en
väsentlig sak. För att få en överblick eller skaffa sig ingångar (for att
kartlägga sitt eget infonnationsbehov) används olika söktjänster på Internet,
så som Google, men sedan när man vill fördjupa sig vill man komma åt det
analoga materialet. Önskan om tillgång till det analoga materialet handlar
om att man vill ha tillgång till allt, inte bara den information som
institutionen valt att digitalisera. Urvalskriterierna som institutionen använt
sig av for digitaliseringen är nödvändigtvis inte samma urvalskriterier som
användaren skulle använt sig av, och här är flera intervjuade överens. Det är
inte nödvändigtvis så att man misstror institutionens urvalsprocess, men
man lyfter tankar om källkritik, autencitet och egna (andras) urvalskriterier.
Genom att ha tillgång till allt material på plats gör att man ofta hittar

FoU-projch.t Arkh och hibliotck hösten 2012

8

referenser och material på ett oförutsägbart sätt, vilket leder arbetet i nya
riktningar. Det är ett öppet arbetssätt där tillgången till material inte
begränsas av andras urval. Detta arbetsätt är en viktig del av studiet av
källmaterial. Tillgången till delar av ett material online utesluter alltså inte
behovet av tillgång till helheten av det analoga materialet.
Digitalisering och tillgängliggörande av information framkommer, trots
farhågor, alltså som ett starkt behov. Man argumenterar for behovet av
snabb tillgång till information. Det finns ingen tid att fördjupa sig, man vill
ha informationen i samma ögonblick som man inser att man har ett behov.
Man vill ha tillgång till informationen oavsett var man befinner sig. Man vill
kunna leverera digital information och man vill att någon tar hand om den
och forvaltar den. Många lyfter även fram vikten av att ha bra system fOr
tillgängliggörande. Man önskar kopplingar mellan olika system på olika
institutioner, man vill kunna samsöka efter information. Det ska finnas och
det ska gå att koppla all relevant infonnation om ett objekt eller en plats
eller händelse.
När det kommer till behovet av stöd, eller service, som många intervjuade
gled in på, pratade man mycket om samverkan mellan institutioner och
vikten av att skapa långsiktiga hållbara nätverk. Det är tydligt att det finns
ett starkt behov av att lätt kunna få information om vilken typ av
information vi förvaltar. sökingångar till materialet lyfts som väsentligt,
men även vägledningar. Några intervjuade lyfter även behovet av
introduktion till källkritik, forskning och arkivkunskap. Hur introducerar
man nya användare till strukturen for den information som forvaltas i våra
arkiv? Källkritik är även viktig när det kommer till det tillgängliggjorda
digitala materialet i relation till det analoga, och vikten av kännedomen om
att det digitala inte är allt och inte är heltäckande. Kännedom om
urvalsprocesser for att på ett källkritisk sätt kunna tillgodogöra sig
informationen.

Val av samhällsfråga
Förstudiens ambition var att kartlägga informationsbehov i relation till
aktuella samhällsfrågor eller myndighetsuppdrag. I Riksantikvarieämbetets
inriktningsdirektiv for 2013 pekas "mångfald och social sammanhållning"
ut som en särskilt prioriterad samhällsfråga.' Därför har
mångfaldsperspektivet i kombination med kulturarvs- och kulturmiljöfrågor

1

Inriktningsdirektiv 2013, 103-02989-2012, s. 1Of

FoU-projekt Arki\' och bibliotek hö ten 2012

9

använts som ett exempel i intervjuerna. Syftet med fårstudien är inte att
definiera mångfald som begrepp.
Under intervjuerna framkom det ganska genomgående, både bland de
internt och externt intervjuad e, att utgångspunkten från ett
mångfaldsperspektiv var till vissa delar problematisk. Begreppet visade sig
fungera som en stoppkloss eller som ett inslag som forvirrade diskussionen.
En del av intervjugruppen fastnade vid begreppet och ville ha en diskussion
om begreppsdefinitionen, andra fastnade vid mångfaldsarbetet och det
lutade mer åt en diskussion om vad respektive institution hade for
mångfaldsarbete. Andra upplevde det som ett ifrågasättande av deras arbete
med mångfald. Det fanns en svårighet att koppla begreppet till a) ett
infonnationsbehov och b) till ett arkivmaterial. l många fall konkretiserades
istället informationsbehovet på ett sätt som kanske inte är helt forenligt med
mångfaldsperspektivet Man pekade ut enskilda etniska grupperingar eller
minoriteter där särskilda insatser borde, kunde eller skulle göras. Detta är
förmodligen en av anledningarna till att intervjuerna gled över på vilka
behov användarna hade rent allmänt. En annan anledning är att
projektmedarbetarna inte var tillräckligt forberedda på att styra diskussionen
och forklara syftet med arbetet. Det finns många lärdomar man dra av detta,
både när det gäller hanteringen av perspektiv och frågeställningar där det
finns relativt starka bestämda uppfattningar med politiska och
medmänskliga konnotationer, men också hur en sådan här undersökning bör
forberedas och genomföras. Resultatet är alltså inte i forsta hand vilket
behov aktörerna har av information i arbetet med mångfaldsfrågor, utan hur
kan eller bör AB jobba for att kartlägga denna typ av behov. Hur närmar
man sig en komplex fråga och hur konkretiserar man den?

Sökingångar
En sökingång till ett arkivmaterial kan fungera på olika nivåer och ha olika
upplösningsgrad. Syftet med en sökingång är att vara en pedagogisk
vägledning till ett material, fo r att guida den som söker material. En del av
detta projekt har varit att få fram information som sedan kan användas tör
att skriva en sökvägledning. Det fanns inte utrymme i det här projektet for
att skriva en sökingång. Det faktum att de som intervjuats har haft svårt att
konkretisera sitt informationsbehov har gjort att det i det här läget inte är
möjligt att producera en sökguide med hjälp av svaren.
Hos målgrupperna verkar det finnas två skilda åsikter om sökingångar. De
allra fl esta ser det som ett positivt stöd. Ju fler hjälpmedel desto bättre. Det
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finns ett mindre antal informanter som inte ser sökvägledning som ett
hjälpmedel, utan som begränsande. Man återkommer hela tiden till att man
önskar tillgång till allt material, eller information om allt material, för att
själv kunna ta ställning. Man ser en fara i att det görs ett urval i något skede.
Dock ska man komma ihåg att en sökvägledning alltid är ett komplement till
den fullständiga arkivförteckningen, och inte är det enda sökmedlet som är
tillgängligt.

Resultatets relevans för
kulturmiljön, kulturarvet och
kulturmilj öarbetet
Avdelningen för arkiv och bibliotek på Riksantikvarieämbetet är en del av
infrastrukturen inom forskning och handläggning inom områdena
kulturmiljö, kulturarv och kulturmiljö. Man förvaltar enorma mängder
information som ska och behöver användas i arbetet inom och utom
myndigheten.
Att kartlägga målgruppernas informationsbehov, och att närma sig
målgrupperna, kan vara en del av ett mer offensivt arbetssätt för arkiv och
bibliotek. En grundtanke i projektet är att det är målgrupperna, alltså de som
har specialkunskap inom sitt sakområde, som bäst vet vilken typ av
information de behöver och vilken typ av stöd de behöver.
Som denna förstudie visat har målgrupperna dock en viss svårighet att
konkretisera sitt informationsbehov. Det är en viktigt poäng, for det innebär
att man behöver jobba tätare med målgrupperna än vad detta projekt haft
möjlighet att göra.
Resultatet har bäring på kulturmiljö- och kulturarvsområdet då det är en del
i arbetet med att vidareutveckla ABs arbetssätt, och det stöd som
avdelningen för arkiv och bibliotek ger till användarna.

Kvarstående arbetsinsatser
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Inom projektet fanns inte utrymme att producera en sökvägledning som
baserades på resultatet från undersökningen. Det konstaterades även att det
med grund i intervjusvaren inte var möjligt att producera en sökvägledning.
Resultatet gav alltså inte det som var forhoppningen i projektet. Projektet
har däremot varit en del av en metodutveckling fOr att se vad som är möjligt
och dessa erfarenheter är därmed högst väsentliga.

Resultatspridning - nuläge och
framtidsläge
Förstudien i sig är en del av en metodutveckling och bör ses som sådan. En
fullständig sökvägledning hade spridits genom olika kanaler i arbetet med
våra målgrupper. Denna forstudie kommer att ligga till grund for ett vidare
arbete mot ett sådant mål.

