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FÖRORD	
År	2006	tog	Kungl.	Vitterhets	Historie	och	Antikvitets	Akademien	(Kungl.	

Vitterhetsakademien,	KVHAA)	initiativet	till	ett	program	som	gick	ut	

på	att	öka	rekryteringen	av	nydisputerade	forskare	till	ABM-sektorn	

(Arkiv-Bibliotek-Museer).	Forskarna	skulle	under	en	5-årsperiod	anställas	

med	75	procent	forskning	och	25	procent	inskolning	i	de	olika	myndig-

heternas	verksamheter.	Befattningarna	utformades	som	trainee-an-

ställningar,	som	efter	5-årsperioden	skulle	övergå	i	tillsvidareanställning,	

om	arbetet	och	individen	hade	utvecklats	väl.	Syftet	med	postdokpro-

grammet	var	trefaldigt:	kvalificerad	forskning	på	samlingarna,	skola	in	

forskare	i	myndighetsarbetet	och	stärka	ABM-sektorns	forskarkompe-

tens.	

Stiftelsen	Riksbankens	Jubileumsfond	(RJ)	och	KVHAA	har	nu	låtit	ut-

värdera	ABM	postdokprogrammet.	Uppdraget	har	gått	till	riksarkivarien	

i	Finland	Jussi	Nuorteva	och	f.d.	utredaren	på	Högskoleverket	Staffan	

Wahlén.	Utvärderarnas	rapport	innehåller	en	rad	värdefulla	iakttagel-

ser	och	rekommendationer.	

Rapporten	visar	att	ABM	postdokprogrammet	har	inneburit	en	rejäl	

ambitionshöjning	för	forskningen	inom	ABM-området.	Det	har	bidragit	

till	uppbyggnaden	av	forskningsavdelningar,	liksom	tillkomsten	av	poli-

cydokument	och	rådgivande	organ	för	forskningsfrågor.	Myndigheter-

na	har	kunnat	anställa	mycket	kvalificerade	medarbetare	som	bland	

annat	har	åstadkommit	omfattande,	nya	forskningsresultat.

Allt	är	dock	inte	positivt.	Rapporten	är	kritisk	och	konstruktiv	på	ett	

sätt	som	uppfordrar	RJ	och	KVHAA	att	göra	nya	ansträngningar	inom	

kulturarvsinstitutionerna.	Kulturarvsinstitutionernas	forskningsuppdrag	är	

ofta	otydligt,	resurserna	knappa	men	behoven	och	idéerna	många	

och	goda.	RJ	och	KVHAA	fortsätter	att	ta	upp	svårigheterna	för	

kulturarvsforskningen	med	statsmakterna	och	med	andra	finansiärer.	

Den	riktade	satsningen	på	kulturhistorisk	forskning	i	samband	med	förra	

forskningspropositionen	bör	inte	få	bli	en	engångsinsats.	Och	så	ska	

vi	som	finansiärer	givetvis	fortsätta	att	ta	sådana	initiativ	som	kan	för-

stärka	och	förnya	den	forskning	som	ABM-sektorn,	universiteten	liksom	

samhället	i	övrigt	har	stort	behov	av.	I	detta	bör	man	även	inkludera	

de	nya	professionsämnen	som	har	vuxit	fram	inom	sektorn	under	de	

senare	decennierna.	

Erik Norberg	 Göran Blomqvist

Ständig	sekreterare	 Verkställande	direktör

Kungl.	Vitterhetsakademien	 Riksbankens	Jubileumsfond
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1.	UTVÄRDERARNAS	UPPDRAG	OCH	
DESS	GENOMFÖRANDE		
Redan i inledningsskedet av ABM-programmet planerades för en 
slututvärdering 2012. I februari 2012 utsågs Finlands riksarkivarie 
Jussi Nuorteva och Staffan Wahlén, f.d. utredare vid Högskoleverket, 
att genomföra denna. Utvärderarnas uppdrag var att bedöma hur väl 
intentionerna med programmet utfallit i förhållande till de tre huvud-
intressenterna: finansiärerna, institutionerna och forskarna själva. Inte 
minst viktig var frågorna om den genomförda forskningens betydelse 
för och utnyttjande i ABM-institutionernas verksamhet. Utvärde-
ringen skulle huvudsakligen baseras på enkäter till de tre aktörerna, 
forskarna, institutionerna och finansiärerna. 

Vi fick vårt uppdrag den 24 februari 2012 och ägnade tiden fram till 
mitten av april åt att gå igenom bakgrundsmaterial, bl.a. dokumenta-
tion från inledande möten med de institutioner1 som var närmast be-
rörda av programmet, utvärderingen av Nordiska museets forskarsko-
la, ansökningar från de forskare som anställts för projektet, rapporter 
från tvåårsuppföljningar och de slutrapporter från forskarna som har 
inlämnats. Vidare har vi gått igenom material som anknyter till om-
rådets utveckling på senare år, framför allt Lihammmar 2009, Kungl. 
Vitterhetsakademiens (KVHAA) yttrande över Kulturutredningen2, 
Gram 20023 och Norberg 20104, Otto & Villstrand 2008. Vi har också 
uppmärksammat den europeiska utvecklingen beträffande tillgäng-
ligheten av material (Open Access) inom ABM-sektorn för forskning 
vilken drivs på av bland andra Europeiska kommissionen i rapporten 
Riding the Wave och ALLEA (All European Academies. The Euro-
pean Federation of National Academies of Science and Humanities) 
i rapporten Open Science for the 21st Century.5 Det må noteras, att 
forskningsprocessen förändras snabbt genom digitalisering av viktiga 
samlingar i arkiv, bibliotek, och museer. Samarbete mellan universitet 
och kulturbevarande institutioner är av största betydelse, liksom djup-
gående kännedom om samlingar och deras betydelse för forskningen. 

Den 27 april 2012 hade vi separata diskussionsmöten med forskarna 
och representanter för institutionerna för att resonera kring grundläg-
gande frågor rörande programmet och på så vis få underlag till den 
enkät som skulle tillsändas samtliga medverkande. En sådan utarbe-
tades6 och skickades till forskarna och institutionerna i början av maj 
2012. Svaren inkom under maj månad och bearbetades under slutet 
av maj och mitten av juni, varefter utvärderarna möttes i Helsingfors 
och utarbetade en plan för rapport. I stället för en enkät till finansiä-
rerna intervjuade vi de närmast ansvariga vid tiden för planering och 
igångsättning av programmet vid RJ och KVHAA: Kjell Blückert, då 
forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond, samt Ulf Spor-

1
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rong, då sekreterare vid KVHAA. Föreliggande rapport utarbetades 
sedan under sommaren och en preliminär version av relevanta delar 
skickades till forskare för faktagranskning.

Maria Wikse, forskningssekreterare vid Riksbankens Jubileumsfond, 
och Maria Nyström Peck, akademisekreterare vid Kungl. Vitterhets-
akademien, har givit oss gott stöd genom hela vårt arbete.

2.	PROGRAMMETS	STRATEGISKA	RAM,	
SYFTEN	OCH	INRÄTTANDE 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Kungl. Vitterhets- 
Historie- och Antikvitets Akademien (KVHAA) initierade 2006 ett 
projekt med huvudsyftet att rekrytera nydisputerade forskare till 
ABM-sektorn för att 

- stimulera kvalificerad forskning på de samlingar eller det material 
som respektive myndighet eller motsvarande ansvarar för i bokbestånd, 
magasin och arkiv

- skola in forskare i det administrativa arbetet parallellt med forsk-
ningsarbete

- stärka sektorns forskarkompetens

2

1) Samtliga arbetsgivare är statliga myndigheter eller del av sådana utom Nordiska museet, 
som är en stiftelse. I denna rapport använder vi ABM-institution eller institution som över-
gripande beteckning.
2) Remissyttrande över Kulturutredningen (SOU 2009:16). Kungl. Vitterhetsakademien 13 
maj, 2009. 
3) Gram M., ABM – Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. En lägesrapport på 
uppdrag av regeringen från Kungl. Biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantik-
varieämbetet 2002-03-37.
4) Norberg, E., Bibliotek, arkiv och museer som forskningens infrastruktur. 5 februari 2010.
5) Riding the Wave. How Europe can gain from the rising tide of digital data. Final report 
of the High Level Expert Group on Scientific Data. European  Commission, October 2010; 
ALLEA, Open Science for the 21st century. A Declaration of All European Academies.  On 
the occasion of the ALLEA General Assembly held at Accademia Nazionale dei Lincei, Rome, 
on 11-12 April 2012.
6) Se appendix 3.
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Programmet skulle ge forskare inom olika områden möjlighet till an-
ställning under högst fem år med 75 procents postdoktoral forskning 
och 25 procent arbete som trainee vid ett arkiv, bibliotek eller museum. 
De forskningsprojekt som de skulle genomföra under denna tid skulle 
anknyta till och utnyttja institutionernas samlingar. Samtidigt skulle 
forskarna skolas in i institutionernas verksamheter. De skulle därefter 
kunna beredas möjlighet till tillsvidareanställning. 

Forskningens roll och behovet av forskarutbildad personal inom 
ABM-sektorn har under förhållandevis lång tid varit en aktuell fråga. 
Det hävdas även i dag att forskningen bedrivs förhållandevis kortsik-
tigt, oformaliserat och i begränsade miljöer och att den i liten utsträck-
ning är inbyggd i den övriga verksamheten. Implicit innebär det också 
att kontakterna mellan humanistisk grundforskning, som bedrivs vid 
universiteten, och praktisk verksamhet vid arkiv, bibliotek och museer 
(se t.ex. Lihammar 20097, sid. 54–55) fortfarande är bristfälliga. Ett 
bidrag till utveckling inom detta fält gjordes redan 2001 av Riksban-
kens Jubileumsfond, som då anslog medel för en nationell forskarskola 
för museianställda, administrativt knuten till Nordiska museet. Härige-
nom gavs möjlighet för 11 anställda vid museerna att ägna 80 procent 
av sina tjänster till egen forskning för avläggande av doktorsexamen. 
Kungl. Vitterhetsakademien medverkade från följande år i satsningen 
genom att bekosta ytterligare två doktorandtjänster. Forskarskolan 
utvärderades 2008 och bland de förslag och rekommendationer som 
utvärderingen utmynnade i kan särskilt nämnas uppmaningen att man 
bör ”befrämja en mångdimensionell och kontinuerlig växelverkan mel-
lan museer/minnesinstitutioner och universitet” (Otto & Villstrand8  
sid. 39). De forskarstuderande upplevde bland annat svårigheter med 
att fritt kunna röra sig mellan de båda miljöerna. Vi återkommer till 
denna fråga senare i rapporten.  

Vid ett seminarium den 2 juni 2004 arrangerat av Kungl. Vitterhets-
akademien och Riksbankens Jubileumsfond diskuterades bristen på 
långsiktigt motiverade projekt baserade på forskningsmaterial i arkiv, 
bibliotek och museer. De inbjudna var bland andra dåvarande kul-
turministern Marita Ulvskog och företrädare för Nordiska museet, 
Historiska museet, Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Kungliga biblioteket 
(KB) och Riksarkivet (RA). Samstämmighet rådde rörande frågans 
vikt och RJ och KVHAA beslöt att inbjuda till ett nytt diskussions-
seminarium i september med mer konkret inriktning. Skaran inbjudna 
hade nu utvidgats och omfattade även Nationalmuseum, Språk- och 
folkminnesinstitutet (SOFI), Statens ljud- och bildarkiv samt Uppsala 

7) Lihammar, A., Forskningen vid svenska ABM-institutioner. En undersökning av aktuella 
förutsättningar och trender. Nobel Museum Occasional Papers no. 9. Stockholm 2009.
8) Otto L., Villstrand, N E., Nordiska museets forskarskola, Utvärderingsrapport. Riksban-
kens Jubileumsfond, Kungl. Vitterhetsakademien 2008. 

2
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universitetsbibliotek (UUB). Vid inget av dessa möten medverkade, 
såvitt vi har kunnat utröna, representanter för relevanta universitets-
institutioner, och inte heller fick dessa möjlighet att senare inom ramen 
för processen kommentera programmet. Indirekt medverkade dock 
universiteten så småningom genom sina representanter i RJ:s styrelse, 
som fattade beslutet om programmets inrättande, och genom de sak-
kunniga som anlitades för att bedöma de sökandes meriter och deras 
förslag till forskningsprojekt.   

Enligt RJ:s årsberättelse 2006 bildades i anslutning till dessa inledan-
de diskussioner ett nätverk  bestående av de inbjudna institutionerna 
med arbetsnamnet Andra junirörelsen. 

Minnesanteckningar från septembermötet kommenterades ingående 
av de deltagande institutionerna och efter en genomgång av deras 
skrivelser återkom RJ och KVHAA med två alternativa förslag till ett 
program för att få till stånd en allmän vetenskaplig kompetenshöjning, 
kompetensöverföring mellan generationer samt möjlighet att utnyttja 
existerande samlingar för intern forskning inom ABM-institutionerna. 
Det ena innebar att avsätta medel till forskning genomförd av befintlig 
personal vid institutionerna. Detta var ju den modell som tillämpats 
för Nordiska museets forskarskola. Det andra beskrev ett trainee-
system enligt vilket institutionen skulle erhålla medel för att täcka 75 
procent av en tjänst från finansiärerna, vilken skulle ägnas åt forskning 
av nyanställd, disputerad personal. Resterande tid skulle utnyttjas för 
tjänstgöring inom institutionen och bekostas av den. 

Det senare av dessa förslag vann allmän acceptans. Skälet var huvud-
sakligen att detta skulle innebära ett tillskott av forskningskompetent 
personal, som omedelbart skulle kunna påbörja ett för institutionen 
angeläget projekt, bidra till angelägna kontakter med universiteten, 
och dessutom på lite längre sikt tillföra nya idéer till institutionens 
verksamhet. Att forskningsprojekten skulle inriktas på institutionernas 
samlingar rådde allmän enighet om och var i själva verket en av ut-
gångspunkterna. Inte minst var frågan om materialitet viktig för både 
institutionerna och enligt våra intervjuer framför allt för KVHAA. Ett 
nytt möte ägde rum den 12 oktober 2005 vid vilket projektet kom att 
finslipas. Vid detta tillfälle deltog varken Statens historiska museer eller 
Statens bild- och ljudarkiv. I stället hade Lunds universitetsbibliotek 
tillkommit, något som var ganska naturligt i och med att Uppsala 
universitetsbibliotek var representerat. Statens historiska museer fick 
tillfälle att återkomma senare (2008) och Statens bild- och ljudarkiv 
roll som egen myndighet var osäker. Det kom också 2009 att uppgå i 
Kungliga biblioteket. 

2
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Följande nio institutioner, tre arkiv, tre bibliotek och tre museer, har 
sålunda medverkat i det slutliga genomförandet av programmet: 
 

Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet (Riksarkivet och Landsarkivet i Lund)
Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI)
Kungliga biblioteket
Lunds universitetsbibliotek
Uppsala universitetsbibliotek
Statens historiska museer (Historiska museet och Kungl. Myntkabinettet)
Nationalmuseum
Nordiska museet

RJ och KVHAA fattade så efter samråd med institutionerna beslut i 
december 2005. Principerna för programmet framgår av följande doku-
ment:9 

n ”Myndigheten ifråga erhåller medel för att täcka två tjänster om 
75 procent under fem år, i två respektive tre år.

n 75 procent skall utnyttjas för forskningsverksamhet via nyanställd 
disputerad personal (extern rekrytering är prioriterad). Disputatio-
nen skall ha ägt rum inom en tidsram av cirka fem år. För att komma 
ifråga får den sökande inte vara äldre än 50 år. Den sökande måste ha 
avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället. 

n Resterande tid om 25 procent skall utnyttjas för tjänstgöring 
inom myndigheten och bekostas av densamma. 

n Vederbörandes forskningsområde skall utgå från ett lokalt behov 
av att bearbeta de interna samlingarna (motsv.). Forskaren skall vara 
väl anknuten till en universitetsinstitution och /eller andra motsva-
rande forskarnätverk.

n Handledning i myndighetens ordinarie arbete (inkl. introduk-
tion i samlingarna el. motsv.) skall ske av en erfaren tjänsteman som 
helst har vetenskaplig meritering (trainee-systemet). Handlednings-
tiden måste uppgå till minst 10 procent av tjänstgöringen och bekos-
tas av myndigheten.

n Myndigheten står för alla overheadkostnader. 
n Varje myndighet utser minst en representant och finansiärerna 

en eller flera forskare för bedömning av ansökningarna. Deras ge-
mensamma utlåtande och rangordning skall föreligga senast 2 maj 
2006. 

n KVHAA och RJ fattar beslut om anställningarna i juni. Därefter 
sker kontraktsskrivning. Tjänsterna kan tidigast tillträdas fr.o.m. den 
1 juli 2006. I september anordnar KVHAA och RJ ett upptaktsmöte. 

9) Generell utlysning 

2
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n En utvärdering skall ske vid slutet av den första anställningsperi-
oden inför fortsatt anställning i tre år. Denna utvärdering består dels 
av en skriftlig rapport från forskaren, dels ett utlåtande från myn-
digheten. Dessa tjänster skall i den andra perioden övergå till att bli 
tenure track-anställningar. Om den anställda forskaren under femårs-
perioden uppnår docentkompetens och visar skicklighet i den övriga 
tjänstgöringen skall, efter en andra utvärdering anställningen kunna 
övergå i tillsvidareanställning vid myndigheten med forsknings- och 
utvecklingsarbete i tjänsten. 

n Under dessa fem år uppmuntras myndigheterna att på olika sätt 
och i olika konstellationer  anordna seminarier, workshops, kollokvi-
er och symposier. Finansiärerna kan ev. bidra ytterligare till detta.”

Institutionerna hade uppmanats att inkomma med förslag till ange-
lägna forskningsområden baserade på deras samlingar. Svaren var av 
olika detaljeringsgrad och olika omfattning. De flesta institutionerna 
öppnade i den slutliga utlysningen för ett antal områden, medan t.ex. 
SOFI önskade en begränsning till två, nämligen dialekter och person-
namn och Riksantikvarieämbetets två anställningar som tillkom 2009 
tillskapades för runforskning, även om institutionen inte fick gehör för 
alla sina önskemål beträffande dessa.  

I december 2005 fattade KVHAA och RJ beslut och avtal skrevs 
mellan finansiärerna och de deltagande institutionerna i enlighet 
med de ovan citerade principerna. Utlysningen publicerades på RJ:s, 
KVHAA:s och de deltagande institutionernas hemsidor samt i fack-
press i början av 2006. Sista ansökningsdatum var satt till den 15 mars. 

Enligt överenskommelse tillsattes två sakkunniga för varje projekt, 
en av respektive institution och en av finansiärerna för att bedöma och 
rangordna ansökningarna och föreslå innehavare, som sedan utsågs av 
RJ och KVHAA. I denna process ingick även en intervju genomförd av 
sakkunnig med de främsta kandidaterna samt en anställningsintervju 
genomförd av respektive institution. Tjänsterna tillsattes så successivt 
och programmet kom i slutändan att omfatta 19 forskare, varav nio till-
sattes vid olika tillfällen under hösten 2006 och tre under våren 2007, 
tre under hösten 2007 samt, efter förnyade utlysningar, två under våren 
2008 och två hösten 2009. Den utspridda tillsättningen bidrog möj-
ligen till att sammanhållningen inom gruppen försvårades. Dock ska-
pade bildandet av ett nätverk  flera möjligheter för forskarna att träffas 
och utbyta erfarenheter under programmets första tre år, 2006–2009. 
Vi återvänder till detta senare i rapporten. 

Vi konstaterar att programmet initierades av finansiärerna och 
utvecklades i samråd och enighet mellan finansiärerna och institutio-
nerna. Institutionerna är överlag nöjda med att ha kunnat delta i och 
påverka utformningen. Det fanns en dialog, som dock enligt vår upp-

2
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fattning borde ha varit bättre strukturerad och planerad. Förändringar 
i chefspositioner skedde i en del organisationer, vilket också påverkade 
kontinuiteten. Emellertid rådde samstämmighet om deltagande och 
utformning internt inom institutionerna och det kan tilläggas att det 
i vissa fall bidragit till relativt omfattande förändringar. Till exempel 
anger KB att inrättandet av en egen forskningsavdelning inom institu-
tionen hade ett direkt samband med ABM-tjänsternas tillkomst. 

Som framgått ovan medverkade inte representanter för relevanta 
universitetsinstitutioner i processen annat än som sakkunniga vid be-
dömning av sökande. Vi ser detta som ett problem. Ett av syftena var 
ju att stärka banden mellan ABM-institutionerna och universiteten. 
Som vi senare kommer att redogöra för blev det snarast forskarnas 
uppgift att inom ramen för sina forskningsprojekt själva utveckla exis-
terande och skapa nya kontakter och på så vis bidra till ett ytterligare 
närmande mellan universitet och institution. Men om universiteten 
hade varit representerade från början i planeringen, skulle den viktiga 
övergripande diskussionen om de primära källornas betydelse i forsk-
ning ha kunnat föras, hur dessa skulle kunna göras bättre tillgängliga, 
deras roll i forskarutbildningen, hur forskningen påverkas av den 
snabba digitaliseringsprocessen, etc. 

 

3.	FORSKARNA		
I programmet medverkar eller har medverkat följande forskare:

3

Namn

Ola	W	Jensen	

Magnus	Källström	

Laila	Kitzler	Åhlfeldt	

Marie	Lennersand	

Anställd

2007-02-01

	

2009-09-01	

2009-09-01	

2006-09-01	

Arbetsplats

Riksantikvarie-
ämbetet

Riksantikvarie-
ämbetet	

Riksantikvarie-
ämbetet	

Riksarkiven	och	
landsarkiven

Docent 

2011	

Ansökan	
inlämnad	

Ansökan	
inlämnad

2005	

Projekttitel 

Att	bevara	eller	att	inte	
bevara:	Om	den	svenska	be-
varandeideologins	historia

Runsvenska	skrifttraditioner	
och	ett	supplement	till	Upp-
lands	runinskrifter

Runristandets	dynamik:	
Forskning	om	runristare,	vård	
och	digital	kommunikation	

Det	svenska	kommittéväsen-
det	1600-1900	

Ämnesområde

Arkeologi	(GU)

Nordiska	språk	
(SU)

Arkeologi	(SU)

Historia	(UU),	
docent	(Miun)
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Namn

Peter	Ullgren	

Lennart	Ryman	

Jenny	Öqvist	

Otfried	Czaika

Jonas	Nordin

Håkan	Håkansson

Fredrik	Åström

Anna	Fredriksson	
Adman

Maja	Bondestam

Carina	Fryklund

Martin	Olin

Ulrika	Torell

Anna	Dahlgren

Anställd

2006-09-01	

2006-08-14	

2007-10-01	

2007-02-01

2007-02-01

2006-09-01

2007-08-20

2006-12-01

2007-10-22

2006-09-01

2006-09-01

2006-10-02

2006-12-15

Arbetsplats

Riksarkivet
Landsarkivet	i	
Lund

SOFI

SOFI
	

KB

KB

LUB

LUB

UUB

UUB

National-
museum

Nationalmu-
seum

Nordiska	
museet

Nordiska	
museet

Docent 

2009

		

	

2005

2009

2009

Ansökan	
inlämnad

	

2010

Ansökan	
inlämnad

2008

	

Ansökan	
inlämnad

Projekttitel 

Herrgårdarnas	finrum:	Tjänste-
folk	på	skånska	och	halländ-
ska	herrgårdar	1740-1940

Den	fornsvenska	och	äldre	
nysvenska	namnfrasens	se-
mantik,	syntax	och	morfologi	

Stockholmsdialekter	i	
interaktion	

Philipp	Melanchton	och	
hans	betydelse	för	det	
svenska	samhället	under	
1500-	&	1600-talet

Pamfletter	och	småtryck	som	
religiös	vederkvickelse,	
rännstenslitteratur	och	arena	
för	borgerlig	offentlighet

Religion	och	naturvetenskap
	i	stormaktstidens	
Skandinavien,	ca	1600-1700

Visualisering	av	
forskningsområden

Den	antika	litteraturens	
inverkan	på	vetenskapen	i	
Uppsaladissertationer	
1600-1850

Manlig	auktoritet	och	kropps-
lighet	kring	sekelskiftet	1800
	

Flamländska	1600-tals-	
målningar

Tessinsamlingarna

Sötsaker	och	massmarknad:	
Konsumtionskulturer	kring	
socker	och	sött	i	Sverige	från	
1800-talets	slut	till	våra	dagar

Boken	om	ditt	liv.	Fotoalbum
	–	minne	tid	–	identitet

Ämnesområde

Historia	(LU)

Nordiska	språk	
(UU)

Kultur	och	
kommunikation	
(LiU)

Teologi
(Helsingfors	
universitet),	
docent	(LiU)

Historia
(SU)

Idé-	och	
lärdoms-
historia	(LU)

Bibl.-	och	infor-
mations-veten-
skap	(UmU)

Latin	(UU)

Idé-	och	
lärdomshistoria	
(UU)

Konstveten-
skap	(NYU)

Konstveten-
skap	(LU)

Samhällsveten-
skap	(LiU

Konstveten-
skap	(SU)
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Förkortningar: GU: Göteborgs universitet, LiU: Linköpings universitet, LU: Lunds univer-
sitet, Miun: Mittuniversitetet, NYU: University of New York, SU: Stockholms universitet, 
UmU: Umeå universitet, UU: Uppsala universitet 

Forskarna har, som väntat, disputerat i humaniora (förutom en i teo-
logi och en i samhällsvetenskap) inklusive språkvetenskap (nordiska 
språk och, något oväntat, latin), och de har alla sin akademiska bak-
grund vid etablerade universitet, varav ett i USA. Två var redan vid 
ansökan docenter. Före anställningen på institutionerna hade de varie-
rande sysselsättningar. Flera var extra eller vikarierande universitetslek-
torer eller anställda som forskare inom tidsbegränsade projekt. Ett par 
hade tjänst som forskarassistent. 

Samtliga antagna var mycket väl kvalificerade, motiverade och enga-
gerade i de forskningsprojekt som de föreslog och har genomfört eller 
håller på att genomföra. Arbetsplatserna och programmets utformning 
(arkiven, biblioteken och museerna) framstod som attraktiva, och i 
flera fall var miljöerna kända av de sökande. Möjligheten att bedriva 
egen långsiktig forskning och att ha full tillgång till institutionens 
samlingar ansågs som berikande och kvalificerande. Givetvis lockade 
också en eventuell tillsvidareanställning i stället för en fortsättning på 
en eventuell osäker universitetskarriär. Dessutom skulle ju förutsätt-
ningarna att fortsätta på den akademiska banan kunna kvarstå genom 
att man skulle ges goda tillfällen att behålla och utveckla kontakterna 
med universiteten och bedriva forskning som skulle resultera i docent-
kompetens.

Namn

Cecilia	von	Heine

Jonas	M.	Nordin

Anställd

2008-05-14

2008-08-01

Arbetsplats

Statens	
historiska	
museer	–	
Kungl.	Mynt-
kabinettet

Statens	
historiska	
museer	–	Histo-
riska	museet

Docent Projekttitel 

Ett	land,	ett	mynt?	Mynt,	
gränser	och	identitet	i	
Magnus	Erikssons	Sverige

Andra	tider,	andra	platser

Ämnesområde

Arkeologi	
(numismatik)
(SU)

Arkeologi
(SU)

3
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4.	ANSTÄLLNINGARNA
Som framgått har anställningarna bestått av två delar. Den ena, som 
utgjorde 75 procent av heltid, var det egna forskningsprojektet. Den 
andra delen bestod av 25 procents tjänstgöring vid institutionen. För 
dessa uppgifter skulle institutionen utse en handledare som skulle an-
vända 10 procent av sin tjänstgöringstid för att sätta in och stödja fors-
karen i verksamheten och hans eller hennes arbetsuppgifter. 

Ansöknings- och anställningsprocessen
Anställningarna utannonserades dels på RJ:s hemsida, dels på de med-
verkande institutionernas hemsidor, dels också genom annonsering i 
fackpress. Tjänsterna framstod som attraktiva, men ansökningsfrek-
vensen varierade. Vid den första ansökningstidens slut 15 mars 2006 
fanns totalt 132 ansökningar som var ganska ojämnt fördelade mellan 
de då 16 platserna (KB 32, LUB 16, Nationalmuseum 10, Nordiska 
museet 21, Riksarkivet 27, Riksantikvarieämbetet 8, SOFI 8, UUB 10). 
15 kom att tillsättas successivt under 2006 och 2007, såsom framgår 
av förteckningen ovan. Statens historiska museer ingick inte i denna 
första omgång och Riksantikvarieämbetet tillsatte vid denna tid endast 
en av tjänsterna. I senare omgångar ansökte tre personer 2008 till en 
tjänst vid Kungl. Myntkabinettet och nio till en vid Historiska museet. 
Ett fåtal personer ansökte 2009 om två runforskningsanställningar vid 
Riksantikvarieämbetet 2009. Tillsättnings- och sakkunnigförfarandet 
var identiskt med det tidigare. 

Samtliga tjänstinnehavare utsågs enligt de principer som finansiärer 
och institutioner kommit överens om, dvs. på grundval av akademiska 
meriter bedömda av sakkunniga utsedda av finansiärerna och institu-
tionerna samt intervjuer med institutionerna. Här bedömdes även re-
levansen av deras forskningsprojekt för institutionens verksamhet. Två 
hade vid ansökan inte avlagt doktorsexamen men fått ett flertal artiklar 
publicerade i expertbedömda vetenskapliga tidskrifter, och de hade 
disputerat när de tillträdde sina tjänster. Alla övriga hade förutom sina 
avhandlingar ett flertal, i vissa fall imponerade många, artiklar publice-
rade. Två var, som nämnts, docentkompetenta redan då de ansökte. Av 
de anställda var 10 män och 9 kvinnor. 

Institutionerna liksom forskarna var som väntat överlag tillfreds-
ställda med processen. 

Enligt vår uppfattning har ansökningsförfarandet, urvalet av tjänste-
innehavare och anställningsprocess fungerat utomordentligt väl. 

Mottagande vid institutionerna och handledning 
Forskarnas kännedom om arbetet och arbetsmiljön vid de olika institu-
tionerna varierade. Några av dem hade tidigare utnyttjat deras resurser 

4



16

K u n g l .  V i t t e r h e t s a K a d e m i e n  /  r i K s b a n K e n s  J u b i l e u m s f o n d

som användare och ett par till och med haft tidsbegränsad anställning 
eller fast anställning med andra uppgifter än forskning. För de allra 
flesta var dock miljön ny, och även de som var bekanta med den kom 
nu in under andra förutsättningar än tidigare. En introduktion och en 
vidare handledning för arbetsuppgifterna och arbete med samlingarna 
ingick därför som en viktig del av programmet. Detta formulerades på 
följande sätt i överenskommelserna mellan finansiärer och institutioner: 

”Handledning i myndighetens ordinarie arbete (inkl. introduktion i 
samlingarna el. motsv.) skall ske av en erfaren tjänsteman som helst har 
vetenskaplig meritering (trainee-systemet). Handledningstiden måste 
uppgå till minst 10 procent av tjänstgöringen och bekostas av myndig-
heten”. 

Denna formulering och detta krav är tydliga, men är likväl öppna för 
tolkningar. Man får förutsätta att tanken är att 10 procent av handle-
darens tid ska utgöra ett genomsnitt över tiden, och så har det också 
uppfattats av institutionerna, men det närmare innehållet har varierat 
betydligt och kontinuiteten vid flera institutioner har uppfattats av 
flera av forskarna som bristfällig. 

Kravet på introduktion och handledning har således mötts på olika 
sätt och åtskilliga av forskarna säger sig ha haft förväntningar som 
inte uppfylldes. I flera fall har handledningen omfattat både forskning 
och introduktion till samlingar, vilket givetvis är alldeles utmärkt. Vid 
några institutioner har forskningshandledningen varit systematisk 
med regelbundna avrapporteringar och avstämningar. När det gäller 
handledning för tjänstgöringen tycks systematiken på de flesta institu-
tionerna inte ha varit påfallande och vad som räknats som handledning 
förefaller ha varierat från sporadiska samtal till mer omfattande och 
återkommande genomgångar. Vi efterfrågade planer för handledning, 
men några sådana har inte rapporterats och i och för sig inte heller 
krävts i överenskommelserna. 

Det tycks alltså som om forskare och handledare i flera fall inte rik-
tigt funnit varandra, möjligen beroende på att handledarnas roll inte 
definierats tillräckligt tydligt från början. Detta förefaller ibland ha lett 
till att forskarna själva har fått sträva efter att finna sin roll inom orga-
nisationen. Inte minst kunde handledarna ha varit aktiva mot slutet av 
anställningarna då situationen beträffande utformningen av fortsatt 
anställning för en del var oklar. 

Dock varierar behovet av handledning givetvis från person till per-
son, och flera av forskarna kunde redan från början arbeta självständigt 
i och med att de hade tillräcklig kännedom om miljön, och dessutom 
kunnat få gott stöd när det behövts både när det gäller löpande rutiner 
och att finna sig till rätta i samlingarna. Omfattningen och innehållet 
generellt har varierat ganska betydligt men den allmänna uppfattning-
en är att det för en del, och inte så få, tycks ha fungerat mindre bra. 

4
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Tjänstgöring och arbetsförhållanden 
Tjänstgöringen inom ramen för de 25 procenten har innehållit mycket 
varierande uppgifter på de olika institutionerna. Den har omfattat 
kontakter med allmänhet och forskare, besvarande av avancerade refe-
rensfrågor till forskare, redaktionellt arbete, visningar, rådgivning och 
experthjälp, remissvar, utställningar, katalogtexter för utställningar, 
arrangemang av konferenser, seminarier och gästföreläsare, granskning 
som sakkunnig av bok- och utställningsmanus, föreläsningar, bidrag 
till utställningar, inventering, i något fall digitaliseringsprocesser (såväl 
skapandet av metadata som digitalisering i sig av tryckt material), ar-
bete med interna mål och strategier, deltagande i ledarskapsutbildning. 
Ibland har det också rört sig om relativt okvalificerade uppgifter. På det 
hela taget har de dock uppfattats som utvecklande, även om flera anger 
att deras kompetens inte utnyttjats till fullo. Samtidigt har detta förhål-
lande skapat öppningar för forskarna att ta egna initiativ och därige-
nom hitta vad de uppfattar som meningsfulla arbetsuppgifter.

Förutsättningarna och miljön för att genomföra forskningsuppgif-
terna har i allmänhet uppfattats som goda. De negativa synpunkter 
som framkommer är att forskningsmiljön är begränsad i jämförelse 
med vad fallet är på en universitetsinstitution. Seminarier, där texter 
och forskningsproblem diskuteras, förekommer i liten utsträckning, 
och anknytningen till universitet blir därför än mer viktig. Principen 
att anställa två forskare vid varje institution har i detta sammanhang vi-
sat sig vara en styrka i programmet och underlättat arbetet, inte minst 
eftersom man kan upplevas av övriga kolleger som en ”udda fågel”. 
Detta verifieras av nästan alla forskarna. Tyvärr har denna goda tanke 
inte överallt kunnat förverkligas eller fås att fungera optimalt, främst 
av organisatoriska skäl inom några institutioner. Forskningsprojektens 
olika inriktning har gjort att de placerats på olika avdelningar inom 
några institutioner. Detta gäller främst Riksarkivet, där den ena tjänsten 
är förlagd till Stockholm och den andra på Landsarkivet i Lund. Tjäns-
terna vid Statens historiska museer är fördelade på Historiska museet 
och Kungl. Myntkabinettet. Riksantikvarieämbetets placering på Got-
land har också medfört vissa problem för framför allt en av forskarna.

 
Fördelningen mellan egen forskning och arbetsuppgifter 
på ABM-institutionen 
Fördelningen mellan forskningsuppgiften och institutionstjänstgö-
ringen tycks ha fungerat i varierande grad. Den grundläggande tanken 
var ju att den skulle ge tillräcklig frihet för att bedriva den egna forsk-
ningen och samtidigt ge möjlighet att bli bekant med institutionen och 
dess arbetsförhållanden i en sådan grad att de någorlunda snabbt skulle 
kunna fungera självständigt inom verksamheten. Fördelningen var, en-
ligt vår uppfattning grundad på intervjuerna, att ses som ett riktmärke 
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över de fem åren. 
Institutionerna redovisar olika erfarenheter. De kritiska synpunk-

terna är att det har varit svårt både för institutionen och forskarna 
att upprätthålla fördelningen och att tjänstgöringen lätt tar över och 
upptar en större del än planerat. Därför skulle enligt några av institu-
tionerna en jämn fördelning varit att föredra. I ett fall har institutionen 
till och med gått in och med finansiärernas goda minne kompenserat 
forskaren genom förlängd anställning. Någon anger i stället att forskar-
na förmodligen beretts mer tid för egen verksamhet (dvs. forskning) 
än de 75 procenten. Andra, och de flesta, har uppfattningen att fördel-
ningen är rimlig och till och med idealisk och att den till största delen 
fungerat och varit lätt att tillämpa praktiskt samt att omfattningen av 
institutionstjänstgöringen är tillräcklig för att arbetsgivaren ska få en 
uppfattning om hur personen i fråga fungerar inom organisationen. 

En klar majoritet av forskarna är nöjda även om några av dem också 
anger att 25 procent egentligen är för lite för att hinna sätta sig in i 
verksamheten och att en jämn fördelning skulle ha varit att föredra för 
att bättre kunna bidra till institutionens verksamhet. 

Vår slutsats är att det var rimligt och nödvändigt att ange ett rikt-
märke av detta slag för att skapa förutsättningar för forskarna att både 
sätta sig in i arbetsuppgifterna på institutionerna för att kunna vara 
till nytta i den praktiska verksamheten och samtidigt hinna genomföra 
sina projekt för att kvalificera sig vetenskapligt. Procentandelarna, som 
vi också uppfattar som rimliga, bör ses som just ett riktmärke som kan 
variera över tiden. Det krävs en större andel tjänstgöring i början och 
en större andel forskning mot slutet.

Lika viktigt som att ge tillräcklig tid för såväl forskning som tjänst-
göring är att arbetet i görligaste mån måste anpassas till de övriga syf-
tena med programmet, främst utveckling av kontakterna med univer-
siteten. En genomtänkt individuell tjänsteplanering för den första två-
årsperioden och sedan de tre åren därefter som överenskommits mellan 
institution och trainee skulle ha kunnat få till stånd ett heltäckande 
innehåll och bidragit till att upprätthålla den önskvärda fördelningen. 
Det skulle också ha givit en klarare uppfattning för båda parter om den 
eventuellt fortsatta anställningen efter programmets slut och bidragit 
till tydliggöra både institutionernas och forskarnas förväntningar. 

Ekonomi
För hela programmet avsatte finansiärerna initialt en totalsumma på totalt 
30 000 000 kronor för femårsperioden för de 15 forskare som anställdes 
2006. Detta innebar ett grundanslag per forskare på 2 000 000 för en 
tidsperiod motsvarande fem år, dvs. 400 000 per år för 75 procent av 
anställningarna. Medlen överfördes till institutionerna, som stod för 
resten, dvs. 25 procent av den totala heltidslönen samt overheadkost-
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nader, allt i enlighet med de överenskommelser man träffat. För de två 
forskarna på de Historiska museerna, som anställdes 2008 avsattes 
450 000 per år (totalt 2 250 000) per forskare och för de två runfors-
karna vid RAÄ som tillkom 2009 var beloppet 500 000 per år (totalt 
2 500 000) per forskare. Bland annat på grund av att dessa har minst 
ett eller två år kvar av sina anställningar och att några av forskarna skju-
tit sina anställningar framför sig på grund av barnledighet eller av andra 
skäl är det svårt att beräkna de totala anslagen för programmet från 
finansiärerna, men de understiger i vilket fall inte 35 000 000 kronor.

På initiativ av en av forskarna tillförde KVHAA och RJ ytterligare 
30 000 kronor per forskare som en engångssumma avsedd att användas 
för konferensresor eller andra uppgifter i samband med forskningen. 
Några har sedan på eget initiativ sökt och erhållit ekonomiskt stöd för 
bland annat resor inom ramen för sitt projekt. Vidare har finansiärerna 
stått för kostnaderna för det tidigare nämnda nätverkets konferenser, 
inklusive Julitamötet 2008 och konferensen på KB 2009. Dessutom 
har forskarna uppmuntrats att ansöka om produktionsstöd i de fall där 
anställningsperioden resulterat i ett bokmanus, som de inte kunnat 
få annan finansiering för. Bidraget kan här variera beroende på vilka 
övriga finansieringskällor som kan komma i fråga,  men ofta uppgå till 
ganska substantiella summor om det handlar om en dyrare bok. 

Lönerna har satts i sedvanliga förhandlingar mellan arbetsgivare 
och företrädare för de fackliga organisationerna. Utvecklingen för de 
enskilda forskarna har varierat men de har generellt lägre lön än do-
centkompetenta universitetslektorer inom humaniora enligt SULF:s 
lönestatistik. Detta är inte förvånansvärt, eftersom löneläget generellt 
är lägre inom ABM-sektorn än på universiteten, där också oftast do-
centkompetens ger ett särskilt påslag. (Det senare har varit fallet också 
vid några av ABM-institutionerna). Samtidigt har forskarna haft förmå-
ner i form av de ovannämnda bidragen.

Totalt sett har forskarna enligt vår uppfattning haft ganska goda eko-
nomiska villkor, men lönesättningen kan i längden utgöra ett problem 
för en eventuell fortsatt satsning vare sig den kommer från institu-
tionerna själva eller utomstående finansiärer. Det finns visserligen en 
trygghet i att ha en fast anställning på ett arkiv, bibliotek eller museum, 
men om lönen är väsentligen högre på universitet är det risk för att de 
mest kvalificerade söker sig dit. 

Fortsättningen för forskarna 
15 av forskarna har fått positivt besked om tillsvidareanställning. Detta 
har i flera fall skett tidigt, för några redan i samband med tvåårsutvär-
deringen, och för vissa ännu tidigare. Två har fått chefsbefattningar. 
Forskning inom ramen för tjänsten ingår för fem av dem. För de övriga 
tio måste den ske på externa medel, även om ett par uppger att de kan 
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forska ”informellt”. När det gäller resten är situationen fortfarande 
oklar. Flera av dem som förordnats tills vidare har inte ännu sökt do-
centkompetens, så den tycks inte nödvändigtvis ha spelat in för fortsatt 
förordnande. För institutionerna innebär det under alla omständig-
heter att de fått tillgång till högt kvalificerade personer som har minst 
fem års forskningserfarenhet utöver doktorsexamen och önskar fortsät-
ta forska. Flera av forskarna anger att forskning i tjänsten är avgörande 
för om de ska stanna eller söka sig till annan arbetsplats.

Enligt vår uppfattning var forskningens andel efter femårsperioden 
inte tillräckligt tydligt definierad, även om RJ:s och KVHAA:s utgångs-
punkt var att anställningen efter femårsperioden skulle kunna övergå i 
tillsvidareanställning med forsknings- och utvecklingsarbete i tjänsten10. 
Att de flesta institutionerna inte själva i någon större utsträckning kan 
finansiera forskning med egna medel förefaller inte ha varit ett problem 
som diskuterats i samband med etableringen av programmet. 

Ett huvudalternativ för dem som vill söka en ny arbetsplats är 
givetvis universitet. Frågan är hur meriterande den forskning och 
övriga arbete som de genomfört under programmets gång är för en 
anställning där. Forskarna själva har en i huvudsak positiv syn (”ingen 
motsvarande tjänst finns som låter forskare bedriva forskning under så 
gynnsamma förhållanden”, ”jag har löpande publicerat mig internatio-
nellt”, ”lika meriterande som andra RJ-projekt”). De som uttrycker sig 
tveksamt hänvisar till att problemen med att kunna få tillgång till egen 
undervisning och handledning och saknar även den kritiska diskussio-
nen på seminarier, eftersom de inte varit direkt knutna till en universi-
tetsinstitution. Några har också pekat på att den forskning de genom-
fört varit betydligt mer tvärvetenskaplig än den de tidigare bedrivit vid 
universitetet och att det därför skulle vara svårt att komma igen inom 
samma ämnesområde. Alternativet är då att söka sig till t.ex. museologi 
i stället för historia eller konstvetenskap. 

Vi kan konstatera att programmet för den stora merparten av delta-
garna har varit positivt, och att de till allra största delen har blivit tills-
vidareanställda. Dock begränsas förutsättningarna för forskning i de 
flesta fallen av att den är beroende av extern finansiering, vilket också 
påpekas av flera av institutionerna i deras enkätsvar. Detta diskuteras 
närmare nedan.

De flesta av forskarna ser således en fortsatt akademisk karriär som 
ett eventuellt alternativ och anger att den forskning som de fått så goda 
förutsättningar att fritt bedriva är meriterande för en vidare karriär 
inom universitetsvärlden men att brist på undervisnings- och handled-

10) I annonseringen av anställningarna vid RAÄ 2009 användes 'ska' i stället för 'kan': ”Om 
forskarna under femårsperioden uppnår motsvarande docentkompetens … ska anställningarna 
senast under den andra perioden övergå i tillsvidareanställningar vid Riksantikvarieämbetet 
med forsknings- och utvecklingsarbete i anställningen”.
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ningserfarenhet som krävs både för lektorat och högre tjänster påverkar 
deras möjligheter. 

5.	FORSKNINGENS	STÄLLNING	INOM
INSTITUTIONERNA	

Forskningens roll och ställning inom institutionerna varierar. Uppgif-
terna nedan är i huvudsak tagna från respektive institutions hemsida 
och deras egna forskningsstrategier och forskningspolicies.  

Vid RAÄ ligger ansvaret för forskning dels inom varje avdelning, 
dels i det FoU-kansli som finns inom verkssekretariatet. Det handläg-
ger processen kring ansökning om medel från RAÄ:s eget FoU-anslag 
samt ansvarar för utformningen av det övergripande FoU-programmet, 
vilket innehåller en strategi för forskning och utveckling. Denna styr 
forskningen inom organisationen och är avgörande för vilken forsk-
ning som ska prioriteras när det gäller RAÄ:s egna FoU-medel. 

På Riksarkivet finns en kunskapsstrategi som för närvarande gäller 
2009–2012. Den anger tre strategiska kärnområden för verksamhetens 
utveckling, nämligen arkivbildning, bevarande och tillgängliggörande. 
För en konkretisering av dessa anges 12 områden där forskning och 
utveckling är väsentliga för RA:s verksamhet. Här återkommer frågan 
om digitalisering som en väsentlig punkt, och i en särskild bilaga redo-
visas behovet av resurser för denna. I samband med omorganisation i 
juli 2012 kommer en vetenskaplig samordnare att tillsättas. Forskning 
bedrivs i huvudsak med extern finansiering. 

Forskning är en central del av SOFI:s verksamhet och en del av re-
geringsuppdraget. Forskning inom kompetensområdena språkvård, 
namn, dialekter och folkminnen bedrivs vid fem forskningsavdelningar 
vilka leds av avdelningscheferna. Institutet har en forskningsgrupp 
med representanter för de olika ämnesområdena som för närvarande 
håller på att utforma en ny forskningsstrategi. 

Sedan 2009 är forskningen vid KB organiserad inom en särskild 
avdelning. Dess tillkomst beskrivs som en direkt följd av ABM-
programmets verksamhet. En av dess uppgifter är att kommunicera 
forskning på olika sätt. Medarbetarna ska också bedriva egen forskning 
och genomföra olika slags forskningsaktiviteter såsom konferenser och 
seminarier. Redan 2011 genomfördes en översyn som konstaterade att 
goda insatser görs, men att det saknas en gemensam plan och policy, 
vilket gör det svårt att få en uppfattning om den totala verksamheten. 
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Ambitionen är nu att utarbeta en forskningsplan under hösten 2012. 
Avdelningen är till hälften finansierad genom externa forskningsanslag, 
och skall aktivt medverka till extern finansiering av forskning vid bib-
lioteket. 

Varken LUB eller UUB har forskningsuppdrag. Dock finns vid båda 
dessa institutioner ambitioner att knyta till sig forskningsuppdrag med 
extern finansiering. 

Nationalmuseums forskare är samlade i en särskild forskningsavdel-
ning (avdelningen för forskning, arkiv och bibliotek). Det finns en 
väl utarbetad forskningspolicy som anger på vilka villkor forskningen 
genomförs, vilken inriktning den har, hur förslag till forskningsprojekt 
antas, samt hur den kvalitetssäkras. Vidare finns en noggrann process 
för ansökan och antagning av förslag till  forskningsprojekt. Ett forsk-
ningsråd med representation från museet internt och från universite-
tens konstvetenskapliga institutioner diskuterar enskilda projekt, sam-
verkan med universiteten och forskningsstrategiska frågor. Samarbete 
sker främst med de konstvetenskapliga institutionerna vid Stockholms 
och Uppsala universitet. Forskningen genomförs huvudsakligen med 
externa medel. 

Till Nordiska museet är knuten en halv professur, den s.k. Hall-
wylska professuren, inom ramen för Institutet för folklivsforskning. 
Den andra halvan av professuren är förlagd till Stockholms universitets 
etnologiska institution. Museet har en forskningspolicy, som uppda-
teras regelbundet, samt ett strategidokument. Av det framgår bland 
mycket annat att forskningen ska relateras till museets samlingar och 
insamling. Ett forskningsråd bestående av egna ledamöter och externa 
forskare från universitetsinstitutioner utgör ett beredningsorgan för 
forskningsrelaterade ärenden och är ett forum för diskussion av större 
föreslagna undersöknings-, insamlings- och utställningsprojekt i mu-
seet med hänsyn till aktuell forskning. 

Vid Statens historiska museer regleras forskningen av ett FoU-pro-
gram (det senaste avseende perioden 2012 – 2015). Det anger de kun-
skapsteman som ska gälla för perioden. FoU-verksamheten samordnas 
inom Enheten för kulturhistoria och samlingar av en forskningschef 
och särskilda FoU-ansvariga. Där finns också en forskargrupp som 
består av de anställda vid SHM vilka helt eller till en betydande del 
arbetar med FoU-frågor. Bland annat anordnas seminarier och studie-
besök. Forskningen är enligt årsredovisningen 2011 nästan helt externt 
finansierad. 

Som framgår ingår således forskning och utveckling i instruktionen 
för några institutioner och de flesta har utarbetat eller håller på att ut-
arbeta policy och program för dessa ändamål. Dock måste aktiviteterna 
till allra största del finansieras med hjälp av externa anslag för majori-
teten av dem. Det kan finnas fördelar med ett sådant förhållande. De 
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projektansökningar som vinner gehör hos t.ex. Vetenskapsrådet eller 
RJ är av mycket hög kvalitet och de institutioner som får tillgång till 
sådana projekt kan räkna med goda resultat. Det innebär också att det 
är svårt för någon vid institutionen i fråga att kritisera ledningen för att 
ge forskningsutrymme i tjänsten åt vissa men inte andra. Men menar 
man allvar med att forskning ska bedrivas och att denna ska ske med 
externa medel, bör man ge generösa möjligheter att skriva genomarbe-
tade ansökningar inom anställningens ram. Såvitt vi har kunnat utröna, 
har denna problematik inte varit föremål för diskussion i förberedelser-
na för programmet eller under dess gång. Detta förhållande påverkar 
bland annat institutionernas inställning till att fortsättningsvis inrätta 
egna traineeanställningar, vilket framgår av deras svar på frågan om de 
avser att behålla denna form av anställning när programmet är genom-
fört. De allra flesta uppger att de inte har möjlighet att själva finansiera 
sådana, utan att de är beroende av särskilda medel för forskningsdelen. 
Även de forskare som nu ingår i programmet och är anställda  tillsvi-
dare påverkas på så vis att flera av dem inte kan räkna med forskning 
inom anställningen såvida den inte bekostas av externa källor. Om ett 
syfte med programmet har varit att uppmuntra till en fortsättning el-
ler vidareutveckling av programmets anställningsform, tycks detta vara 
svårt att infria. 

6.	RESULTAT	
I enlighet med ABM-programmets utgångspunkter skulle forskarnas 
insatser både när det gäller forskning och tjänstgöring utvärderas efter 
två år, varefter de skulle kunna anställas för ytterligare tre år på samma 
villkor som tidigare. Avstämningar skedde i olika omgångar beroende 
på anställningsår, och beslut fattades av finansiärerna. 

Den forskning som ägt rum inom programmets ram ger ett gott 
intryck. Det kan konstateras utifrån forskarnas egna redogörelser i 
tvåårsuppföljningarna, där de i detalj redovisar sina resultat. De har alla 
publicerat flera artiklar i expertbedömda tidskrifter eller motsvarande. 
Institutionernas omdömen i tvåårsrapporterna anger i samtliga fall att 
forskarna väl motsvarade de krav som ställdes på dem och att deras 
forskningsinsatser är goda och i en hel del fall imponerande. Forskarna 
har vidare medverkat aktivt i konferenser och seminarier nationellt och 
internationellt. I flera fall anger också institutionerna att den forskning 
som bedrivits bidragit till kunskap om och/eller belyst institutionens 
samlingar och på så vis bidragit till vidareutveckling av dessa. Samtliga 
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forskare  bereddes fortsatt anställning i ytterligare tre år. Fyra slutredo-
visningar har sedan inkommit, vilka samtliga bekräftar intrycket från 
tvåårsuppföljningarna. Det finns ingen anledning att tro att de övriga 
inte skulle uppfylla högt ställda förväntningar.

Ett önskemål som uttrycktes i det ursprungliga dokumentet var att 
forskarna under de fem åren skulle uppnå docentkompetens. Detta 
knöts till möjligheten att få tillsvidareanställning efter programmets 
avslutande.

Vid tiden för denna utvärdering hade åtta av de 19 nått docentkom-
petens. Ytterligare fem har inlämnat ansökan under innevarande år. 
Om dessa blir positivt bedömda innebär det att 13 av forskarna uppnått 
den önskade kompetensen under (eller före) anställningen och att sex 
ännu inte gjort det. Huvudskälet till att detta inte skett är helt enkelt 
att de påbörjat sina anställningar så sent att de fem åren inte hunnit 
förflyta vid tiden för denna utvärdering. Ett antal har dessutom varit 
föräldralediga eller tjänstlediga av andra orsaker under viss tid. En 
ytterligare anledning, som antytts ovan, är att kraven på pedagogisk 
meritering för docentkompetens ökat under de senaste 10 åren, och 
att det varit svårt att inom ramen för anställningarna och utan formell 
anknytning till universitetsinstitution få tillräckligt med undervisnings-
erfarenhet och genomgå den pedagogiska utbildning som erfordras. 

Den genomförda forskningens roll för institutionerna 
Vi har inte haft tillgång till information, t.ex. utlåtanden av sakkun-
niga, om varför just de projekt som forskarna föreslog ansågs vär-
defulla för institutionerna. Däremot är det tydligt att forskning på 
samlingarna och spridning av kunskap om dem uppfattas som något 
mycket väsentligt av samtliga. Dock angav någon av institutionerna i 
enkätsvaret att det var viktigare att de bästa kandidaterna utsågs än att 
forskningsprojekten hade en stark koppling till deras uppdrag. Frågan 
är därför hur ABM-projektets forskning har anknutit till institutioner-
nas strategier och program och planer. Utgjordes den av enskilda pro-
jekt som grundade sig på samlingarna eller sågs de som en fortsatt del 
av utvecklingen av institutionens forskningsverksamhet? Denna fråga 
har vi inte ställt, bland annat på grund av att flera av institutionerna 
vid programmets början inte hade några utvecklade strategier, men vi 
anser att den i efterhand kan vara värd att diskutera internt och/eller 
gemensamt.

Som framgått av utlåtandena i tvåårsrapporterna bedöms emellertid 
forskarnas resultat av samtliga institutioner som mycket tillfredsstäl-
lande och värdefulla. Där sägs bland annat genomgående att de har 
tillfört ytterligare forskarkompetens till organisationen. De hade fått 
ett stort antal artiklar i tidskrifter publicerade samt färdigställt några 
monografier. De hade deltagit i seminarier, symposier och kongresser 
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med egna papers och även bidragit till kompetensutveckling internt 
och gett övriga medarbetare inspiration till utvecklingsprojekt inom 
närliggande områden. De hade skapat forskningsnätverk som var till 
nytta för institutionen. I samtliga fall framhölls att projekten löpte 
enligt plan, och alla forskare fick ju också förlängt förordnande i tre år, 
i enlighet med programmets förutsättningar. 

Enkätsvaren ger samma bild. Här är några exempel på uttalanden:
n ”Det har varit av stort värde för UUB att kvalificerade forskare 
visat rikedomen i samlingarna och att exemplifiera goda forsknings-
resultat …”,
n ”Övergripande är dock att tydliga vetenskapliga perspektiv förts in 
i betraktandet av KB:s samlingar genom de bägge tjänsterna”, 
n ”Forskningsresultaten är av stort värde, såväl för forskningen som 
för dokumentation, t.ex. i databaser och vid förmedling, i form av 
utställningar. Samlingarna har utnyttjats väl”. (Nationalmuseum),
n ”Tidigare outforskat material i samlingarna har studerats och kom-
mer att resultera i såväl publikationer som utställningar.” (Nordiska 
museet),
n ”Tydliga vetenskapliga perspektiv har förts in i betraktandet av 
KB:s samlingar genom de bägge tjänsterna.”

De övriga har liknande formuleringar och vi har ingen anledning att ha 
någon avvikande uppfattning på grundval av det material som vi haft 
tillgång till. Och vi menar samtidigt att forskningen är meningsfull för 
både ABM-institutionerna och forskarna själva bland annat i och med 
att den hittills för många har lett till docentkompetens. Den uppfyller 
därmed höga akademiska krav och har samtidigt anknutit till och varit 
till nytta för institutionerna. Problemet med närmare anknytning 
mellan institutionerna och universiteten och därmed bland annat 
möjlighet till tillräckliga undervisningserfarenheter kvarstår dock, och 
såvitt vi har kunnat se har denna diskussion knappast förts i större 
utsträckning. Det är enligt vår mening nödvändigt med kännedom om 
både samlingar och framåtriktade forskningsstrategier vid såväl uni-
versitet som institutioner, där digitaliserade samlingar kopplas till den 
forskningsprocess som nu utvecklas allt snabbare.
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7.	SAMVERKAN	
I uppbyggnadsskedet av programmet samlades finansiärerna och insti-
tutionerna vid ett antal tillfällen, såsom redogjorts för i de inledande 
avsnitten. I några dokument nämns också tillkomsten av ett samarbete 
mellan institutionerna i den s.k. Andra juni-rörelsen. Av den har vi 
emellertid sedan inte sett några spår. Vi kan inte tolka det på annat sätt 
än att någon samverkan i denna fråga mellan de nio organisationerna 
inte skett sedan programmet inleddes. 

Som framhållits ovan tillsattes ABM-tjänsterna successivt, vilket i 
viss mån kan ha försvårat samverkan mellan forskarna initialt. Dock 
togs på initiativ av bl.a. ett par av forskarna redan sommaren 2007 
initiativ till bildandet av ett forskningsnätverk som skulle omfatta inte 
bara forskarna inom programmet utan även andra anställda vid ABM-
institutioner. Den ambitiösa avsikten var att ”på sikt få upp frågor på 
dagordningen som gäller hur forskningsverksamheter och kunskaps-
potentialer vid arkiv, museer och bibliotek kan utvecklas och förstärkas 
samt inte minst hur man kan arbeta med forskningsanknytning, kun-
skapsspridning etc. både inom sektorn och mellan ABM-sektorn och 
universiteten.” (inbjudan till medverkan i nätverket 4 juni 2007). Detta 
resulterade i ett möte 1 november på Nordiska museet, vid vilket nät-
verket tillskapades.

Genom nätverkets försorg och med stöd från RJ och KVHAA an-
ordnades så ett tvådagarsseminarium på Julita gård den 4-5 september 
2008 vid vilket huvudtemat var formerna för forskningsverksamhet 
inom ABM-sektorn och kontakterna mellan den och universitetsvärl-
den. Där deltog 10 av de då 17 forskarna samt representanter för andra 
ABM-institutioner. Även Kulturdepartementet var representerat, dock 
inte såvitt vi kunnat utröna, några chefspersoner från de medverkande 
institutionerna. Någon dokumentation från detta möte har vi ej lyckats 
finna. 

Nästa större evenemang var en nationell konferens, återigen arrang-
erad med stöd från RJ och KVHAA, på KB den 26–27 november 2009 
med titeln Prognoser och profetior – konferens om ABM-forskning.  
Här diskuterades bland annat vilken forskning som produceras på ar-
kiv, bibliotek och museer och hur den skiljer sig från den som bedrivs 
på universitet. Erfarenheter belystes av företrädare för universitet, fors-
kare och ABM-institutioner, liksom problemen och fördelarna för fors-
kare som ”pendlar” mellan de båda. Konferensen finns väl dokumente-
rad bland annat på en videofilm på KB:s hemsida: www.kb.se/aktuellt/
video/ABM-konferens. Enligt deltagarlistan medverkade 70 personer 
från arkiv, bibliotek och framför allt museer i hela Sverige samt några 
av universiteten förutom många av de då 17 ABM-forskarna. Få av de 
ledande inom programmets ABM-institutioner deltog.

7



27

r a p p o r t  /  a b m  p o s t d o K p r o g r a m

Dessa ambitiösa och viktiga aktiviteter, som ju hade ett betydligt 
vidare syfte än att enbart samla programmets ABM-forskare, tycks ha 
avtagit efter 2009. Vi har inte funnit belägg för någon omfattande 
verksamhet av detta slag efter november 2009 inom ramen för nät-
verket11. Vi kan dock konstatera att de möten vi som utvärderare hade 
med forskarna och med företrädare för institutionerna visade att det 
finns ett stort intresse för de frågor som programmet avsåg att belysa. 

Brobygge mellan ABM-institution och universitet
Ett av programmets viktigare syften var att bidra till en utveckling av 
växelverkan mellan den forskning som bedrivs på ABM-institutioner 
och den som bedrivs vid universiteten. Denna fråga har länge varit 
aktuell i olika sammanhang, inte minst inom ramen för Nordiska mu-
seets forskarskola.

 I utvärderingsrapporten om forskarskolan sägs att ”De möjligheter 
till en större växelverkan mellan museer och universitet som forskar-
skolan erbjudit har däremot inte uppmärksammats i högre grad” (Otto 
& Villstrand 2008 s. 25). Det gäller här frågan om forskarskolan som 
sådan har kunnat bidra till utökade kontakter. ABM-programmet är 
delvis annorlunda; där har det närmast enligt utgångspunkterna varit 
den enskilde forskarens ansvar vid varje institution att bidra till en 
utökad samverkan. Så kan åtminstone kravet i överenskommelsen mel-
lan finansiärerna och institutionerna  tolkas: ”Forskaren skall vara väl 
anknuten till en universitetsinstitution och/eller andra motsvarande forskar-
nätverk”. Uppgiften har huvudsakligen genomförts genom deltagande 
i seminarier på universitet, visningar av samlingar för student- och 
doktorandgrupper, deltagande i seminarier på universitet, och stöd på 
olika sätt till universitetsanknutna forskare. Vissa har också kunna ge 
handledning på master- och doktorandnivå på universitet och suttit 
med i betygsnämnder. Detta har dock inte skett generellt, och det är 
möjligt att några av forskarna inte uppfyllde kravet att vara väl anknut-
na när de anställdes, något som vi inte kan avgöra.

Flera av institutionerna framhåller i sina enkätsvar att forskarna kunnat 
bidra till att förstärka och intensifiera kontakter som redan funnits och även 
att generera nya. I ett svar anges specifikt att kontakterna har kommit 
andra till del genom t.ex. inbjudningar till seminarier, workshops och 
föreläsningar, konferenser och projekt. 

Trots dessa i stor utsträckning positiva erfarenheter som redovisas 
är det dock vår uppfattning att programmet skulle ha förstärkts av att 
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11) Diskussionen om forskningens roll inom ABM-sektorn och dess anknytning till universite-
ten fortsätter emellertid. Ett exempel är den konferens, Forskningssamverkan mellan akademi 
och kulturinstitiutioner – utmaningar och möjligheter, som anordnades av Kulturdeparte-
mentet den 29 maj 2012. Där diskuterades bland annat frågorna om ett nationellt nätverk för 
kulturforskning och och behovet av forskningsinfrastruktur vid kulturinstitutioner. 
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universiteten från början deltagit i programmet som en fjärde partner 
vid sidan om finansiärerna, institutionerna och forskarna. Detta skulle 
ha kunnat föra in bredare perspektiv och bidra till ännu närmare och 
varaktigare kontakter, även om det skulle ha medfört större adminis-
trativa och andra komplikationer. Inte minst skulle en sådan samverkan 
ha kunnat underlätta för forskarna när det gäller att lösa problemen 
med undervisningsmöjligheter för meritering för docentur och lektorat 
eller andra universitetsanställningar.  

8.	FINANSIÄRERNAS	ROLL	
Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien tog initi-
ativ till detta program för att bidra till forskningsanknytning vid ABM-
institutioner. De har i samverkan med dessa institutioner utvecklat det 
och sedan följt dess fortsättning fram till och med tvåårsuppföljning-
arna, då de granskat rapporter och föranstaltat om fortsatta förordnan-
den. De har bidragit till forskarnas projekt genom generella ytterligare 
bidrag (30 000 kronor per forskare) och vidare genom individuella 
stöd till resor m.m. under programmets gång. Bidrag har även givits 
till anordnande av viktiga konferenser, framför allt den på Julita 2008 
och på Kungliga biblioteket 2009, då finansiärerna också var väl repre-
senterade. Institutionerna är i hög grad nöjda med kontakterna, beträf-
fande såväl initiativet som utlysnings- och tillsättningsförfarandet och 
fortsatta förordnanden. Flera talar om en pågående dialog. Däremot 
har finansiärerna, såvitt vårt material visar, inte arrangerat några möten 
med institutionerna som grupp efter det inledande skedet. Enligt vår 
uppfattning skulle sådana sammankomster ha kunna bidra till kontinu-
erlig kunskap om programmets utveckling och eventuella problem.

Även forskarna är generellt synnerligen nöjda, vilket kanske är natur-
ligt eftersom de generellt givits förutsättningar för fri forskning under 
en avsevärd tid. Ansökningsförfarandet och tillsättningarna har fun-
gerat mycket tillfredsställande. Dock anser flera att institutionerna 
bättre kunde ha tänkt igenom förutsättningarna för anställningarna. 
Det kan möjligen ha sin förklaring i att finansiärerna, som någon ut-
trycker det, höll en låg profil, vilket skapade osäkerhet om vilka krav 
man kunde ställa på de fortsatta anställningarna.

Sammantaget ger detta oss uppfattningen att en starkare styrning, 
företrädesvis genom en styrgrupp som kontinuerligt följde program-
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met, skulle ha gynnat dess utveckling i ännu högre grad än vad som nu 
var fallet.

9.	KONKLUSIONER	
Svaren på den övergripande frågan i enkäterna om hur institutioner 
och forskare har uppfattat programmet är positiva. Institutionerna är 
överlag mycket nöjda. De menar att forskarna har bidragit till en för-
stärkning av forskningen på samlingarna och att detta sprider ringar på 
vattnet inom hela organisationen. Programmet har inneburit en för-
stärkning av sektorns forskarkompetens, eftersom det möjliggjort re-
kryteringar som annars inte skulle gjorts. RAÄ framhåller till och med 
att runologtjänsterna har varit av avgörande betydelse för att skapa en 
framtida modell för runverksamheten och KB att de bidragit till inrät-
tande av en forskningsavdelning vid myndigheten. 

Även forskarna har i huvudsak en positiv uppfattning, och flera ut-
trycker sin tacksamhet över de möjligheter de har (haft) att genomföra 
forskning under så fördelaktiga villkor. De har haft stor användning av 
samlingarna och har generellt lyckats väl med sina projekt. 

Emellertid finns enligt vår uppfattning omständigheter som kunde 
ha uppmärksammats såväl i uppbyggnadsskedet som under program-
mets gång. De gäller framför allt nedanstående punkter.

Kontakter mellan institutioner och universitet
Satsningen var väl förberedd genom de möten som arrangerades med 
de olika intressenterna redan 2004. I det ursprungliga mötet var arkiv, 
bibliotek och museer representerade liksom även regeringen genom 
kulturministern. Den part som saknades var universiteten. Det är vår 
uppfattning att programmet skulle ha vunnit på att de varit involve-
rade från början, något som skulle ha kunnat leda till mer kontinuerlig 
samverkan. Ett av de uttalade syftena var ju att forskarna skulle bidra 
till ett närmande mellan ABM-institutionerna och relevanta universi-
tetsinstitutioner, eftersom dessa kontakter betraktades som bristfälliga. 
Situationen förefaller, enligt vad som framgår av bland annat utvärde-
ringen av Nordiska museets forskarskola och Lihammars (2009) rap-
port, inte ha förbättrats. Under programmets gång har dock forskarna 
enligt enkätsvar från institutionerna kunnat bidra till kontaktskapande 
genom arrangerande av seminarier, symposier och kongresser med 
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egna papers och även bidragit till kompetensutveckling internt samt 
gett övriga medarbetare inspiration till utvecklingsprojekt inom när-
liggande områden. De har enligt några av institutionernas enkätsvar 
skapat forskningsnätverk som är till nytta för institutionen. Många av 
forskarna ger emellertid en mer problematiserad bild och framhåller 
att bron mellan institution och universitet kräver underhåll, något som 
fordrar mer formaliserade kontakter än vad som nu är fallet vid flera 
av institutionerna. Vi delar den uppfattningen. Endast vid ett tillfälle 
medverkade representanter för universitetsvärlden aktivt i ett gemen-
samt evenemang inom programmet nämligen vid konferensen på KB 
i november 2009, och lade fram sin syn på forskningen inom ABM-
institutionernas område. 

Bättre kontakter med universiteten från början skulle också kunnat 
bidra till att underlätta för forskarna i ett annat hänseende, nämligen 
önskemålet om att de skulle uppnå docentkompetens inom ramen 
för programmet. Som framgår på flera ställen i denna rapport har ju 
många lyckats med det. Men två problem har uppmärksammats. Det 
första gäller den pedagogiska meritering som krävs genom egen under-
visning och handledning och genom att följa universitetspedagogiska 
kurser. Det andra gäller svårigheten med att få delta i forskarseminarier 
för att diskutera egna och andras rapporter och bokkapitel, om man 
inte är fast knuten till någon universitetsinstitution. Detta kan sägas 
vara forskarnas eget ansvar, och de har ju också i stor utsträckning varit 
framgångsrika, men det kunde ha underlättats genom fastare kontakter 
med relevanta universitetsinstitutioner. Forskarnas förslag till förbätt-
ringar som framkommer i enkäterna gäller önskvärdheten av mer om-
fattande kontakter med en levande forskningsmiljö inom institutionen 
och i samverkan med universitet, t.ex. i form av seminarier.  Någon fö-
reslår också att regelbundna forskningsseminarier inom ABM-gruppen 
skulle ha varit ett värdefullt inslag. Det finns, säger denna forskare, en 
fin grund för forskargemenskap som inte utnyttjats. Det är en öppen 
fråga vilka som skulle tagit initiativ till sådana.

Frågan har ställts tidigare i rapporten om samverkan med universite-
ten i detta sammanhang kunde  ha lösts med anställning vid både uni-
versitet, med en viss mindre procentsats, och institution. Detta skulle 
enligt vår bedömning sannolikt varit ett administrativt krångligt förfa-
rande, bland annat eftersom det finns olika regelverk och lönesättning 
och därmed kunnat påverka såväl arbetsförhållanden som pensioner. 
Ett alternativ skulle i stället ha varit att ABM-institutionerna deltagit 
mer aktivt för att stödja forskarnas i deras kontakter med universiteten. 
Slutsatsen är att vi efterlyser en mer kontinuerlig och närmare kontakt 
mellan finansiärer, institutioner och universitet. 

Sist men inte minst: en central fråga som gäller hela programmets 
utgångspunkter är varför finansiärerna ville betona forskning kring 
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samlingar som en intern uppgift för ABM-institutionerna. Genom 
denna begränsning berörs inte övergripande problem i de olika forsk-
ningsprojekten. Till sådana hör frågor om samlingarnas relevans för 
forskningen och om gallringsstrategier: hur gallrar man materialet för 
att garantera att de ger en tillräcklig och pålitlig helhetsbild av kultur 
och samhälle under olika tidsperioder? Som exempel på sådan forsk-
ning kan nämnas att Finlands Akademi (forskningsrådet) nyligen 
finansierade projektet Making and Interpreting National Pasts – Role of 
Finnish Archives as Networks of Power and Sites of Memory som forskar 
kring gallringsstrategier och beslut vid Finlands arkiv. 

Ett  problemområde som också är synnerligen aktuellt gäller digi-
talisering av samlingar, och hur den förändrar forskningsprocessen, 
något som inte berörs av de projekt som bedrivits inom program-
mets ram. Här finns ett klart utrymme för fortsatta satsningar. Vi kan 
hänvisa till Svenska Litteratursällskapets i Finland rapport Forskarnas 
röst och digitalt material. En utredning över behovet av och tillgången till 
minnesorganisationernas digitala material, i vilken behovet av utvidgad 
samverkan mellan universitet och minnesinstitutioner mycket tydligt 
kommer fram. Generellt tycks Sverige i jämförelse med Finland ha ett 
svagare samband mellan ABM-institutioner och universiteten i denna 
fråga, vilken framdeles skulle kunna uppmärksammas i satsningar från 
RJ och KVHAA. De möjligheter till bättre samverkan med de projekt 
som drivs inom EU i denna fråga, inom ramen för t.ex. Alliance for 
Permanent Access kan också noteras (www.alliancepermanentaccess.
org). Här är Sverige i dag inte representerat.

Handledning
De forskare som inte tidigare haft kontakt med de institutioner där de 
blev anställda introducerades av handledare, som helst skulle ha egen 
forskarutbildning bakom sig och enligt avtalet skulle avsätta ca 10 pro-
cent av sin arbetstid för denna uppgift. Några av forskarna var relativt 
väl bekanta med förhållandena och krävde sannolikt inte så omfat-
tande introduktion och vägledning, men för andra var miljön inte lika 
välkänd. Som framgått ovan har denna del av programmet fungerat 
på mycket varierande sätt och många av forskarna är kritiska i sina 
kommentarer. Till och med en av institutionerna tillstår att det inte 
tycks ha förekommit någon handledning alls. I andra fall har den varit 
knapphändig och sporadisk. Vid vissa institutioner tycks den ha varit 
till forskarnas belåtenhet, men mer eller mindre improviserad. En in-
troduktion i början och en väl planerad handledning under projektets 
gång genomfördes av några få. Liknande arrangemang hos flera kunde 
ha bidragit till att forskare vid andra institutioner snabbare kunde ha 
acklimatiserat sig och även haft ett bättre stöd under programmets 
gång. 
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Samverkan mellan forskarna och samverkan mellan 
institutionerna 
Som beskrivits tidigare, bildades redan 2007 på initiativ av några av 
forskarna och Pelle Snickars, då forskningschef på Statens bild- och 
ljudarkiv, ett nätverk som inte bara omfattade forskarna inom projektet 
utan var ägnat att samla forskare generellt inom ABM-sektorn. Detta 
var en seriös och ambitiös satsning, som resulterade i flera viktiga 
möten, då ABM-forskarna och representanter för andra ABM-institu-
tioner och RJ och KVHAA medverkade. RJ och KVHAA bidrog med 
finansiering och medverkade aktivt vid två av dem: Julita gård 2008 
och KB 2009, såsom tidigare nämnts. Vid konferensen på KB medver-
kade givetvis representanter för biblioteket, bl.a. Riksbibliotekarien. 
Initiativet bidrog inte minst till att samla och stödja dem som ingick 
i programmet. Såvitt vi har kunnat se av deltagarlistor deltog dock få 
representanter för ledningen vid de övriga institutionerna. För övrigt 
tycks inte ABM-institutionerna själva heller ha tagit initiativ till att ”på 
olika sätt och i olika konstellationer anordna seminarier, workshops, 
kollokvier och symposier” (se sid. 11). Verksamheten inom forskarnät-
verket tycks nu också ha avtagit i och med att fler och fler av forskarna 
slutför sina projekt. 

Institutionerna förefaller inte ha haft någon samlad samverkan 
rörande programmet efter de inledande mötena 2004 och 2005 och 
etableringen av ett nätverket. Enligt vår uppfattning och enligt åtmins-
tone en av institutionerna skulle det ha kunnat öppna för väsentliga 
diskussioner om programmets genomförande, och på så vis i slutänden 
ha lett till en vidareutveckling. Det är möjligt att finansiärerna borde ha 
tagit initiativ till sådana möten. 

Överhuvud taget skulle programmet ha haft nytta av en starkare styr-
ning eller åtminstone kontinuerlig uppföljning utöver tvåårsuppfölj-
ningen. Med hjälp av en sådan kunde mer omfattande samverkan och 
informationsspridning mellan institutionerna ha ägt rum, vilket skulle 
ha varit en fördel för samtliga involverade.

  
Programmets utveckling och fortsatta betydelse
Programmet har två avstämningspunkter: efter två respektive fem år. 
Vid tvåårsuppföljningen avgjordes om forskarna skulle få fortsatt an-
ställning på grundval av en bedömning av deras forskning och deras 
lämplighet för arbetet vid institutionen. Vid programmets slut efter 
fem år skulle de kunna erbjudas tillvidareanställning med forskning 
inom ramen för tjänsten såvida de uppnått docentkompetens. Samtliga 
fick förlängt förordnande på grundval av tvåårsuppföljningarna. Vid ti-
den för denna utvärdering hade 15 av de 19 blivit förordnade tillsvidare. 
Som nämnts ovan, skedde detta successivt, för några redan från början, 
för andra i samband med forskningsprojektets avslutning. Docentkom-
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petensen har inte överallt varit ett krav för tillsvidareanställning, vilket 
möjligen och till en del skulle kunna tolkas som att institutionerna var 
nöjda med att ha fått tillgång till forskarutbildad personal som under 
ett antal år fått ägna sig åt egen forskning men som sedan i större ut-
sträckning skulle kunna inlemmas i den ordinarie verksamheten. Detta 
är kanske en orättvis beskrivning, eftersom de flesta institutionerna är 
beroende av externa medel för att bedriva forskning och har begränsad 
tillgång till egna medel för det ändamålet. Men forskarnas egna ambi-
tioner var enligt deras enkätsvar att fortsätta med forskning inom ra-
men för sin anställning, och detta kan erbjudas med säkerhet av endast 
två av institutionerna.  

Helhetsbedömningen är dock att programmet har varit framgångs-
rikt. Omfattande forskning har genomförts baserad på institutionernas 
samlingar. De allra flesta av forskarna har i dag en tillsvidareanställning. 
De har under fem års tid kunnat ägna sig åt forskning och samtidigt 
blivit en del av de arbetsplatser där de har verkat. Institutionerna har 
fått tillgång till mycket kvalificerade medarbetare, nu i ganska stor 
utsträckning docentkompetenta och väl insatta i deras verksamhet. 
Dessa personer kommer i fortsättningen att kunna tillföra mycket om 
de stannar kvar och får möjlighet att genomföra forskning inom sina 
anställningar. 

Nio institutioner har stärkt både sin forskningskapacitet, något 
som också kommer bearbetningen av samlingarna till godo, och fått 
tillgång till kompetenta personer som är väl skickade att verka inom 
de ordinarie sysslorna, dvs. utställningar, kataloger och mycket annat. 
Men det är trots allt oklart hur programmets intentioner i förlängning-
en kommer att kunna förverkligas. Om den huvudsakliga avsikten var 
att institutionerna skulle stimuleras att i fortsättningen själva anställa 
personal på liknande villkor, förefaller det av ekonomiska skäl inte 
sannolikt att så kommer att kunna ske. Det återstår då att vid nyrekry-
teringar anställa forskarutbildade personer och utlova forskning i tjäns-
ten under förutsättning att de söker och erhåller extern finansiering 
och att samtidigt ge goda förutsättningar för att de ska kunna utarbeta 
konkurrenskraftiga ansökningar. Här är samverkan med universiteten 
en grundläggande faktor för den fortsatta utvecklingen. Att institutio-
nerna i större utsträckning har utarbetat egna forskningsstrategier och 
forskningsavdelningar samt i flera fall tillsatt forskningsråd är en posi-
tiv utveckling i detta sammanhang. 

KVHAA:s forskningsstrategi för perioden 2013–2016 ger också en 
hoppfull bild: 

”En viktig strukturfråga i vetenskapssamhället gäller kontakterna 
mellan universitet och den forskning och det forskningsmaterial som 
finns inom kultursektorn. Akademien verkar för att skapa nära och per-
manenta förbindelser mellan universitetsforskningen och forskningen 
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inom museer och kulturvårdande myndigheter. Akademien har stött 
en forskarskola vid Nordiska museet och de ovan nämnda traineetjäns-
terna syftar till att långsiktigt stöda forskningen inom ABM-området. 
Med kulturarvsinstitutionerna har akademien djupa kontakter som 
resulterar i gemensamma projekt och konferenser.”

I forskningen och forskningsansökningarna bör uppmärksammas 
inte bara de svenska finansieringskällorna. Det är väsentligt att ta 
hänsyn också till den internationella och inte minst europeiska (EU) 
utvecklingen, där många projekt är aktuella. Inte minst är det i det 
sammanhanget som samverkan i forskningsprojekt tillsammans med 
universitet är väsentlig.

10.	REKOMMENDATIONER	OCH	FÖRSLAG	
n Finansiärerna bör tydligare och regelbundet följa liknande pro-
grams gång och upprätthålla en kontinuerlig kontakt med institutio-
ner och forskare. Så har delvis skett genom att det inom ABM-pro-
grammet organiserades två större konferenser med generöst stöd och 
med deltagande av RJ och KVHAA. Men sådana möten som kunde 
ha lett till klargöranden och eventuella förändringar och åtgärder har 
inte ägt rum med institutionerna. En styrgrupp med representation 
av forskare från universitet och kulturarvssektorn samt finansiärerna 
med uppgift att kontinuerligt följa program av detta slag skulle bidra 
till ett ännu bättre genomförande.
n Vi rekommenderar att i liknande program frågan om hur handled-
ning och introduktion ska genomföras ges större utrymme. Detta 
innebär inte att dessa funktioner behöver mer tid utan snarare efter-
tanke och planering. 
n En diskussion bör inledas om vilka effekter liknande projekt kan 
få på kortare och längre sikt. Eventuellt skulle en konferens med de i 
ABM-projektet ingående institutionerna och de medverkande fors-
karna samt universitetsföreträdare kunna vara en början. Den skulle 
också kunna utgöra en fortsättning på den konferens som arrangera-
des av Kulturdepartementet i maj 2012.
n Digitalisering av samlingar är en hög internationell prioritet. Elek-
troniska publikationer och möjlighet att länka digitaliserade primär-
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källor (urkunder, handskrifter, museala objekt, tryckt material) kom-
mer att förändra forskningsprocessen. Det är ett gemensamt intresse 
för universitet och forskningsinstitut, arkiv, bibliotek och museer att 
tillsammans satsa på prioritering av forskningsmaterialet samt att ut-
veckla forskningsprocessen inom detta område. Vi rekommenderar, 
att finansiärerna överväger möjligheterna att stödja denna livsviktiga 
utveckling för att garantera den svenska forskningens förutsättningar 
också i internationell forskning.

Det är möjligt att man i en eventuell sådan satsning i ännu högre 
grad skulle betona samarbetet mellan universitet, institutioner, veten-
skapliga samfund och andra aktörer. Det kan nämnas att alla dessa är 
med i en forskarskola för samhällets minnesfunktioner som leds av 
informationsvetenskaperna vid Tammerfors universitet. Man kan då 
också överväga om man skulle ge större utrymme åt de nya pro-
fessionsämnena (biblioteks- och informationsvetenskap, arkivveten-
skap och museologi), som i dag har en ganska svag akademisk ställ-
ning. 
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APPENDIX	
1.	Enkät	till	forskarna	

ENKÄT TILL FORSKARE INOM ABM-PROGRAMMET

Namn 
Födelseår 
Myndighet/organisation du är anställd vid inom programmet 
Anställd år   Ev. slutrapport inlämnad år  
Ev. docentkompetens år _________________________

1. Varför ansökte du om anställningen som forskare/trainee?

2. Hur ser du på finansiärernas (RJ och KVHAA) roll? Har informa-
tionen om villkoren för forskning och tjänstgöring varit tillräcklig? Vad 
anser du om ansöknings- och tillsättningsförfarandet?

3. Har du fått extra medel till resor, publicering, översättning etc.? 

4. Vad anser du om anställningskonstruktionen 75 procent forskning 
– 25 procent tjänstgöring? Borde det vara en annan fördelning? Vilka 
problem och fördelar har det funnits med att kombinera tjänstgöring-
en med den egna forskningen? Hur kan man utveckla modellen?

5. Vad har tjänstgöringen bestått i?

6. Den nyanställde forskaren skulle få handledning (bl.a. introduktion 
till myndigheten) av en särskilt utsedd handledare och 10 procent av 
dennes totala arbetstid skulle bestå av handledning. Vad har handled-
ningen bestått i och hur har den fungerat? 

7. Vilka fördelar har det givit att det funnits två forskare inom pro-
grammet vid myndigheten?

8. Hur har programmet som helhet fungerat? Vad saknades? Hur har 
du kunnat utnyttja myndighetens samlingar?
 
9. Hur har din anställning förändrats genom åren? Hur har löneut-
vecklingen varit i jämförelse med t.ex. en anställning som universitets-
lektor?

10. Anställningen var avsedd att fungera som en bro mellan universite-
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ten och ABM-sektorn. Hur har du arbetat med detta brobygge? Hur 
har det fungerat (har universitetet varit positivt?)? Har myndigheten 
enligt din uppfattning kunnat dra nytta av kontakterna?  

11. Har det faktum att du inte haft anställning vid universitet medfört 
problem vid ansökan om docentkompetens eller t.ex. publicering av 
forskningsrapporter? Skulle en dubbelanställning vid universitet och 
myndighet vara en rimlig tjänstekonstruktion?

12. Har du fått information om fortsatt anställning? Om ja, skall det 
ingå forskning i tjänstgöringen? Om det inte ingår forskning, kommer 
du då att söka dig bort? 

13. Anser du att anställningen har varit (är) meriterande för en akade-
misk karriär?

2.	Enkät	till	institutionerna	

ENKÄT TILL MYNDIGHETER/ARBETSGIVARE

Myndighet _________________________________________________

Person som besvarat enkäten __________________________________

1. Var ligger ansvaret för forskningen inom myndigheten?

2. Varför är forskning viktig för verksamheten? Finns det en särskild  
strategi för forskning eller ingår den i ett allmänt strategidokument? 
Om det finns ett dokument, skulle vi vara tacksamma för att få det 
tillsammans med enkätsvaren.

3. Hur har finansiärernas information till de ansvariga på myndigheten 
fungerat?

4. Var man inom myndigheten enig om utformningen av program-
met? Fanns det andra åsikter om hur det skulle genomföras? I så fall 
vilka?

5. Fick ni tillräckligt utrymme för den egna uppfattningen om pro-
grammets utformning?
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6. Hur fungerade ansöknings- och tillsättningsförfarandet?

7. Hur valde ni ut handledare till forskaren? Var det samma person un-
der hela programmet? Vad innehöll handledningen? Fanns det en plan 
för den? Hade handledningen tillräcklig omfattning (enligt överens-
kommelsen skulle den omfatta ca 10 procent av den totala arbetstiden)?

8. Hur väl har forskarna integrerats i myndigheten? 

9. Hur viktigt var det att forskningen skulle utföras på myndighetens 
samlingar?

10. Hur värderar ni forskningsresultaten i förhållande till myndighe-
tens verksamhet? Hur har myndighetens samlingar kunnat utnyttjas?

11. Är fördelningen 75 procent forskning – 25 procent tjänstgöring 
lämplig? Har den kunnat hållas?

12. Avser ni att behålla denna form av anställning även i fortsättningen? 
Hur kan den i så fall utvecklas? 

13. Några av programmets mål beskrevs enligt följande i de ursprung-
liga dokumenten:
− stimulera kvalificerad forskning på de samlingar eller det material 
som respektive myndighet ansvarar för i sitt bokbestånd, magasin eller 
arkiv
− skola in forskare i det administrativa arbetet parallellt med forsk-
ningsarbete
− stärka sektorns forskarkompetens 
Hur har dessa intentioner utfallit?

 14. Hur har programmet bidragit till kontakter med relevanta univer-
sitetsinstitutioner? 

15. Eventuella övriga synpunkter
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