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Att bevara samtiden 
– bevarande och förvaltning av dokumentationer på museer 

Den 28-29 november 2018 arrangerar nätverket DOSS sitt årliga höstmöte, denna gång i 
samarbete med föreningen MABBAS samt Sjöhistoriska museet i Stockholm 

Hur kan vi arkivera museers samtidsdokumentationer för framtiden? På många museer är 
materialet varken uppordnat eller förtecknat sedan flera år tillbaka och kanske har arbetet blivit 
ännu mer utmanande genom digitaliseringen? Till höstmötet 2018 välkomnas etnologer, 
antikvarier, fotografer, arkivarier och andra museikompetenser för att gemensamt diskutera hur vi 
ska förvalta de dokumentationer som berättar så mycket om vår samtid. 

Samtidsdokumentationer kan startas upp med kort varsel för att fånga en oväntad händelse, eller 
planeras och genomföras under en längre tid. Arbetet resulterar ofta i olika typer av material – allt 
ifrån föremål, intervjuutskrifter, fältanteckningar, trycksaker och enkätsvar, till digitala 
ljudinspelningar, fotografier, filmer och inlägg från sociala medier. Hur ska vi få 
dokumentationerna att hänga ihop? Hur ska vi tillgängliggöra dem och förstå dem i framtiden? 
Idag har integritetsfrågor fått ökad aktualitet i och med dataskyddsförordningen GDPR. Hur 
påverkar den våra samtidsdokumentationer? Hur spelar etiska frågor in i arbetet med att 
dokumentera samtiden och den långsiktiga förvaltningen av materialet? 

Har du mött dessa frågor eller liknande utmaningar i din egen verksamhet? Vill du lyssna till och 
inspireras av andras erfarenheter? Vi hälsar dig varmt välkommen att anmäla dig till höstmötet på 
Sjöhistoriska museet!  

 

Birgitta Witting, DOSS och Eva Hult, MABBAS 

 

Sista dag för anmälan är den 19 oktober. Om du har några frågor om höstmötet är du välkommen 
att höra av dig till Piamaria Hallberg eller Eva Hult per e-post: piamaria.hallberg@stockholm.se, 
eva.hult@maritima.se 
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Att bevara samtiden 
– bevarande och förvaltning av dokumentationer på museer 

Program 

Lokal: Hörsalen på Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24 i Stockholm  

Dag 1, den 28 november 

10.00-11.30: DOSS fokusgrupper har möte: 

Dokumentärfotografi. Lokal: ”Skeppsregistret”, Sjöhistoriska museet. Ordförande: Petter Engman, 

Västerbottens museum: petter.engman@vbm.se 

Hemliv och fritid. Lokal: ”Mistluren”, Sjöhistoriska museet. Ordförande: Christine Fredriksen, Västra 

Götalandsregionen: christine.fredriksen@vgregion.se 

Mångfald. Lokal: ”Drottning Victorias salong”, Sjöhistoriska museet. Ordförande: Birgitta Witting, 

Helsingborgs museer: birgitta.witting@helsingborg.se 

Samtid i rurala miljöer. Lokal: ”Skaparverkstan”, Sjöhistoriska museet. Ordförande: Cecilia Bygdell, 

Upplandsmuseet: cecilia.bygdell@upplandsmuseet.se 

Om du är intresserad av att delta i något av fokusgruppernas möten, vänligen kontakta ordföranden per mail. 

Lunch på egen hand 

I de närmaste omgivningarna finns restauranger på Sjöhistoriska museet, Tekniska museet och Etnografiska 
museet. Det kan dock vara trångt och ta lite extra tid. Ät gärna lunch innan du tar dig till norra Djurgården 
om du inte deltar i fokusgruppernas möten. 

12.00-12.50: Registrering 

13.00-13.10: Hans-Lennart Ohlsson, museichef Sjöhistoriska museet hälsar 
välkommen 

13.10-13.30: Birgitta Witting, ordförande DOSS, och Eva Hult, ordförande Mabbas, 
inleder konferensen 

13.30-14.10: Keynote 1, Vinnare av priset Årets samtidsdokumentation 2018. 
Stadsmuseet på plats – Östberga 
Johan Stigholt och Sara Hedberg, Stadsmuseet i Stockholm  

Johan Stigholt deltog som fotograf i projektet ”Stadsmuseet på plats - Östberga”, som belönades med priset 
för årets samtidsdokumentation 2018 i samband med Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte. Sara 
Hedberg producerade den utställning som dokumentationsprojektet resulterade i. Stadsmuseet Stockholm 
belönades särskilt för sitt kreativa arbetssätt, där de valde att använda en mångfald av metoder för att 
fördjupa östbergabornas kännedom om sin egen hemort och på så vis bidra till en socialt hållbar 
samhällsutveckling. Under föredraget kommer Johan Stigholt och Sara Hedberg att presentera sina 
erfarenheter från projektet.  
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14.15-14.35: Projektet ”Mångfald-minoritet-kulturhistoria”  
Sofia Breimo och Petter Engman, Västerbottens museum 

Sofia Breimo och Petter Engman är verksamma som etnolog/utställningsproducent respektive fotograf på 
Västerbottens museum. De är mitt uppe i arkivering och utvärdering av den treåriga satsningen ”Mångfald-
minoritet-kulturhistoria”, som syftade till att synliggöra de nationella minoriteternas historia i Västerbotten. 
En genomgående ambition med projektet var att utveckla nya metoder för medskapande mellan länsmuseet 
och de fem nationella minoriteterna. Projektet resulterade i en stor samling av föremål, fotografier, filmer, 
dikter, ljudinspelningar med mera, som nu ska fylla det tomrum som har präglat museets samlingar 
beträffande de nationella minoriteternas historia ur deras eget perspektiv. Under föredraget resonerar Sofia 
Breimo och Petter Engman bland annat kring hur de ska hantera ett material som har med kulturell identitet 
att göra och hur de ska förhålla sig till informanternas känslor av tillit till de personer som de har haft kontakt 
med på museet. 

14.35-15.00: Fikapaus 

15.00-15.20: Att dokumentera och bevara dataspelens världar  
Peter Du Rietz, Tekniska museet 

Peter Du Rietz är intendent på Tekniska museet. Under de senaste åren har han drivit 
dokumentations- och forskningsprojektet ”Dataspelens världar”, kring dataspel och dess kulturella 
uttryck. Dataspelen är en av vår tids stora tekniskt burna kulturyttringar och svenska företag är 
bland de främsta i världen på att utveckla nya dataspel. I takt med att dataspelsnäringen fortsätter 
att växa och alltfler ägnar sig åt att spela väcks ett flertal frågor om människans relation till tekniken, 
könsroller, vuxenroller, svensk självbild och arbets-förhållanden i dagens kreativa näringar. Under 
föredraget reflekterar Peter Du Rietz kring de utmaningar som arkiv, bibliotek och museer står inför 
när det gäller att bevara dataspelens världar och göra företeelsen begriplig för framtidens 
människor. 

15.25-15.55: Projektet ”Collecting social photo” – insamling via sociala medier och 
fotografins roll i en digital värld. 
Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum och Kajsa Hartig, Nordiska museet samt 
Murberget Länsmuseet Västernorrland 

Elisabeth Boogh, bildantikvarie och Kajsa Hartig projektledare och avdelningschef, driver det treåriga 
forskningsprojektet ”Collecting Social Photo”. Projektet undersöker hur museer och arkiv kan samla de 
fotografier som skapas i en digital värld och sprids via sociala medier. Utgångspunkten är att fotografins roll 
har genomgått en dramatisk förändring och att fotografiets karaktär har skiftat från att vara ett unikt fysiskt 
dokument till att bli ett komplext digitalt objekt, som starkt påverkas av de kanaler det delas i. Under 
föredraget presenterar Kajsa Hartig och Elisabeth Boogh de första resultaten från forskningsprojektet och 
diskuterar bland annat: Hur kan kulturarvsinstitutioner utveckla en ny infrastruktur för att kunna samla och 
förvalta fotografiskt material? Hur kan ny teknik och digitala verktyg underlätta bevarande och förvaltning? 
Hur bör arbetsrutiner förändras för att möjliggöra publikens delaktighet i skapandet av det fotografiska 
kulturarvet? 

16.00-16.30: Sammanfattning av dagens föredrag och gemensam diskussion under 
ledning av Jonas Engman, etnolog och sektionschef för arkiv och foto på Nordiska 
museet 

17:30: Gemensam middag på Tekniska by Pontus, Tekniska museet 
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Efter konferensens avslut dag 1 finns möjlighet att äta en gemensam middag på Tekniska museets 
restaurang Tekniska by Pontus. Middagen sker på egen bekostnad. Vänligen ange i samband med anmälan 
till konferensen om du önskar delta i kvällens middag så att rätt antal platser kan förbokas. 

Dag 2, den 29 november 

08.30-09.00: Registrering (för de som endast deltar dag 2) 

09.00-09.40: Keynote 2. Ankomst Malmö – ett dokumentationsprojekt om 
flyktingmottagandet hösten 2015 
Karin Sjöberg, Malmö stadsarkiv 

Karin Sjöberg arbetar som arkivpedagog på Malmö stadsarkiv. Under 2015 kom 163 000 människor på flykt 
till Sverige och i ankomststaden Malmö involverades tusentals människor inom det offentliga och civila 
samhället i mottagandet av flyktingarna. Under föredraget berättar Karin Sjöberg om 
dokumentationsprojektet ”Ankomst Malmö” och ställer sig frågan vilka avtryck arbetet med mottagandet av 
flyktingar har lämnat i människors minne. Hon diskuterar också vilka spår flyktingmottagandet har lämnat i 
arkiven och hur arkiv och museer kan hjälpa framtidens forskare att finna svar på sina frågor. 

09.45-10.15: Komplexitet och utmaningar – insamling, förvaltning och 
tillgängliggörandet av ett större samarbetsprojekt 
Karin Hindfelt Kulturen i Lund, Aila Peterson Malmö Museer, Nina Ekberg & Kerstin 
Ingelmark Regionmuseet Kristianstad 

Sedan hösten 2015 har Malmö Museer, Kulturen i Lund, Regionmuseet i Kristianstad och Institutionen för 
Kulturvetenskaper vid Lunds universitet samarbetat i ett dokumentations-projekt som ur olika perspektiv 
skildrar den stora flyktingströmmen till Skåne. Efter avslutat fältarbete ställs nu institutionerna inför 
problematiken kring förvaltning och tillgänglig-görande av det omfattande och komplexa material som 
samlats in. Under presentationen berörs frågor som hur projektet påverkats av samarbetet med den 
akademiska forskarvärlden, hur de medverkande museerna har resonerat kring etiskt och juridiskt känsligt 
material och anonymisering, föredelningen av det insamlade materialet mellan de deltagande institutionerna 
och hur det kan förvaltas och tillgängliggöras för framtida forskning. Vem äger materialet? Hur kan det 
struktureras, hållas samlat och göras tillgängligt för framtida forskning? 

10.15-10.35: Fikapaus 

10.35-10.55: Aktuella utmaningar rörande museets samtidsdokumentationer – 
upplåsning av historiska yrkesminnen och arkivering av japanskt överflöd  
Andreas Nilsson, Arbetets museum 

Andreas Nilsson är samlings- och forskningskoordinator på Arbetets museum. De personliga berättel-serna i 
Arbetets museums arkiv är fulla av personuppgifter om nu levande personer. Det gör dem svåra att hantera 
och sprida på olika sätt, nu senast genom dataskyddsförordningen GDPR. I föredraget berättar Andreas 
Nilsson om ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt som kan ge möjlighet att digitalisera och anonymisera 
berättelser med hjälp av datorstödd identifiering av personuppgifter. Hur kan metoden användas för att 
tillgängliggöra material hos andra museer och arkivinstitutioner med liknande samlingar? Hur kan vi bevara 
och tillgängliggöra komplexa samtida företeelser så att de går att förstå även i framtiden. 

11.00-11.20: Värdet av att kombinera arkivkällor med nutida intervju-material  
Per-Ola Karlsson, Centrum för Näringslivshistoria 

Per-Ola Karlsson är arkivchef på Centrum för Näringslivshistoria. På senare tid har betydelsen av att 
komplettera formella arkivkällor med samtida intervjuer blivit alltmer central. Under föredraget kommer Per-
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Ola Karlsson att reflektera kring perspektivskillnader mellan arkiv och museer när det gäller arbetet med att 
arkivera sådant som exempelvis tillverkningsprocesser och företagshistoria. Han kommer även att berätta 
hur Centrum för Näringslivshistoria arbetar med att arkivera digitalt material.  Hur värderas olika typer av 
källor i ett företagsarkiv och vilket material är värt att bevara? 

11.25-11.45: ”Jag räddar liv” – att bevara och tillgängliggöra dokumentationer 
Eva Hult, Sjöhistoriska museet 

Eva Hult är arkivarie och etnolog på Sjöhistoriska museet. Hon har ansvarat för dokumentations-projektet 
”Jag räddar liv” som skildrar det arbete som den svenska kustbevakningen och Sjöräddnings-sällskapet utför 
i Medelhavsområdet för att undsätta nödställda flyktingar. Hon har även medverkat i arbetet med den 
utställning som bygger på dokumentationen. Under föredraget berättar hon om arkiveringen av 
dokumentationen och resonerar kring Sjöhistoriska museets arbete med att försöka strukturera och bevara 
samtidsdokumentationer. Hur kan vi hantera projekt i arkivförteckningar, på servrar, i samlingsdatabaser 
med flera ställen?  

11.50-12.00: Tid för frågor, kommentarer och gemensam diskussion rörande 
förmiddagens föredrag 

12.00-12.50: Lunch på Sjöhistoriska museet 

12.55-13.20: Visning av utställningen ”Jag räddar liv”. Eva Hult visar utställningen 
som bygger på den dokumentation hon gjort. 

Utställningsproducent Johanna Finne och arkivarie Eva Hult visar utställningen ”Jag räddar liv”.   

13.30-13.50: Etnologen, arkivarien och framtiden. Dokumentationen av ”barnet på 
vinden” 
Piamaria Hallberg och Petra Nygård, Stadsmuseet i Stockholm 

Piamaria Hallberg och Petra Nygård arbetar som etnolog/antikvarie respektive arkivarie på Stadsmuseet i 
Stockholm. För några år sedan kontaktade polisens hittegodsavdelning museet med anledning av en låda 
med en textad lapp ”Till Stadsmuseet för forskning”. Lådan skulle enligt polisrapporten innehålla en svepning 
till ett litet barnlik som hittats på en vind. Under föredraget berättar Piamaria Hallberg och Petra Nygård om 
hur museet resonerade när beslutet togs att ta emot lådan och hur förvärvet sedan utvecklades till en 
samtidsdokumentation bland annat om polisens känslor inför arbetet med mänskliga kvarlevor. Under 
senare år har etnologer, antikvarier, fotoantikvarier och arkivarier på Stadsmuseet Stockholm arbetat med 
för att ta fram gemensamma arbetsrutiner för att förvalta samtidsdokumentationer för framtiden. Ett arbete 
som fortfarande pågår. 

13.55-14.15: MiAs samtidsdokumentationer på digitaltmuseum.no  
Kirsten Linde, MiA-museerna 

Kirsten Linde är konservator på MiA-museerna i Akershus. Under lång tid har de dokumenterat och samlat 

på samtidsfenomen i projektform. De brottas med hur samtidsdokumentationer ska bevaras, förvaltas och 

tillgängliggöras. Att visa på sin webb är inte långsiktigt eftersom det visat sig att sidorna hela tiden förändras. 

Nu prövar man att använda mappsystemet på Digitalt museum som dyker upp i innehållsöversikter när man 

söker föremålsgrupper eller ett tema. Mapparna har dock uppenbara svagheter eftersom det är så lite 

information som får plats i mappar och det inte heller är möjligt att lägga in arkivalier, intervjuer och film 

som lagras i andra databaser. 

 



6 
 

14.20-14.40: GDPR, Dataskyddsförordningen 
Roger Wallberg, Softronic AB 

Roger Wallberg är konsult inom IT-management och dataskyddsombud på bland annat Stockholms stads 

kulturförvaltning. I föreläsningen får vi ett Dataskyddsombuds praktiska syn på den rådande situationen och 

GDPR sätts i relation till andra lagstiftningar. Hur påverkar GDPR vårt arbete med samtidsdokumentationer? 

Vilka personuppgifter berörs av GDPR och vad är en behandling av person-uppgifter? Vad är ”laglig grund”? 

Vad kan lösas med samtycke? Roger Wallberg kommer att prata om vikten av att hantera och behandla 

personuppgifter korrekt i samband med samtids-dokumentation.  

I slutet av Roger Wallbergs presentation finns det möjlighet att ställa frågor. 

14.40-15.00: Fika 

15.00-16.00: Sammanfattning av höstmötet och gemensam diskussion under 

ledning av Jonas Engman, etnolog och sektionschef för arkiv och foto på Nordiska 

museet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


