
Komplexitet och utmaningar  

– insamling, förvaltning och tillgängliggörandet av ett större samarbetsprojekt  
Fyra kollegers berättelser om samma projekt  
 
Sedan hösten 2015 har Malmö Museer, Kulturen i Lund, Regionmuseet i Kristianstad och 
Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet samarbetat i ett dokumentationsprojekt 
som ur olika perspektiv skildrar den stora flyktingströmmen till Skåne. Efter avslutat fältarbete ställs 
nu institutionerna inför problematiken kring förvaltning och tillgängliggörande 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? 

(OBS, detta dokument innehåller endast den textliga och muntliga information som delgavs vid 
presentationen. Alla bilder som exemplifierade och åskådliggjorde presentationen är borttagna. ) 

Karin Hindfelt, Intendent, Kulturen i Lund 

KARIN Bild 1 

Under 2015 tog Sverige emot över 160 000 asylsökande. Över 155 000 av dem kom under hösten, 
och många av dem kom till Malmö. De flesta kom från Syrien, Afghanistan och Irak. Den 7 september 
2015 kontaktade Dragan Nikolic från Regionmuseet i Kristianstad en kollega till mig på Kulturen i 
Lund. Dragan kontaktade också kollegor på Malmö museer och avdelningen för Arkiv, Bibliotek och 
Museer på institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Dragan befann sig på tåget från 
jobbet i Kristianstad på väg mot Malmö Central när han ringde. Nyhetsrapporteringen om den 
“flyktingvåg” som via bl.a. den så kallade “Balkanrutten” var på väg mot norra Europa och Norden 
hade de senaste dagarna intensifierats och vår kollega anade att något var på väg att ske. Tack vare 
nätverket Skånes moderna kulturarv fanns det sedan tidigare goda personliga kontakter mellan de 
olika institutionerna.  

KARIN Bild 2 

Bara några timmar efter att Dragan ringt var dokumentationen i fält igång. Till att börja med främst 
inriktat på flyktingmottagandet bl.a. på centralen i Malmö och i föreningen Kontrapunkts lokaler. 
Men projektet kom att omfatta många andra aspekter av flyktingskap, aktivism och volontärskap. Vi 
började arbetet helt utan några av de sedvanliga förberedelserna för ett dokumentationsprojekt, och 
då hade vi heller inga som helst tankar kring hur materialet skulle förvaltas, tillgängliggöras och 
användas.  

En vecka senare höll projektgruppen sitt första möte. Det har blivit en hel del möten sedan dess – 
innan projektet officiellt ”avslutades” den sista juni i år, 2018. Och en dryg vecka in i projektet hade 
några mastersstudenter från Lunds Universitet Institutionen för kulturvetenskaper kopplats till 
projektet. De dokumenterade aktivisters arbete i samband m flyktingmottagandet. Redan tidigt i 
projektet insåg vi att det material som skulle komma att samlas in skulle komma att bli intressant för 
forskningen. 

KARIN Bild 3 

Med en ny museilag, skärpta krav på museernas roll i kunskapssamhället och nya vägar för forskning 
vid svenska museerna så ställs delvis nya krav på museet som bildningsinstitution. Det förutsätter att 



det bedrivs vetenskapligt underbyggd insamling, dokumentation och forskning på museerna. Därför 
är det viktigt att föra vidare en diskussion om vilken effekt insamlings- och dokumentationsarbete 
har för verksamheten, vilken kunskapsutveckling som sker, hur den förmedlas samt hur incitamentet 
för forskning vid museerna organiseras och genomförs. 

Museerna har ett annat utgångsläge när det gäller insamling av material och hur det kan beforskas 
än vad den akademiska världen har. Vid insamling av forskningsmaterial vid universitet och högskolor 
ställs krav på godkännande från etikprövningsnämnden. I.o.m att kopplingen till Institutionen för 
Kulturvetenskaper vid Lunds Universitet fanns redan från början så har projektet också 
uppmärksammats i akademiska kretsar och i olika nätverk och samverkansprojekt mellan museer och 
universitet. Det material som samlats in inom projektet har också redan blivit efterfrågat från flera 
olika håll av allt från forskare från den akademiska världen till kulturaktörer. Vi har dock inom 
projektet bestämt oss för att i dagsläget inte ge någon ”utomstående” tillgång till det insamlade 
materialet, dels då vi själva ännu inte har tillräcklig överblick och struktur på materialet – dels då vi 
fortfarande inte har bestämt hur vi själva på de deltagande museerna kommer att använda 
materialet framöver. Självklart kompliceras detta också av etiska och juridiska frågeställningar. Mer 
om detta senare. 

KARIN Bild 4 

Vi är inte helt klara över den exakta omfattningen av materialet ännu. Men bland det insamlade finns 
mängder av digitala fotografier, filmer tagna med mobil resp. videokamera (allt fr. korta snuttar på 
några sekunder till väl genomarbetade och redigerade filmer om 20-30 minuter), digitala ljudfiler 
(främst inspelade intervjuer också dessa av mycket varierande längd, fr. sekunder till ngn timmes 
längd), transkriberingar av intervjuer i form av digitala wordfiler (både filmade och rena 
ljudinspelningar), ca 200 barnteckningar, fältanteckningar och deltagande observationer (analoga 
anteckningsböcker, digitala wordfiler), B-uppsatser i etnologi fr. fältarbete i Trelleborg som 
studenterna utförde inom projektet, tryckt material (broschyrer, blanketter, tidningsartiklar m.m.), 
berättelser inkomna via mejl, i skrivna brev, genom en s.k. archive toolbox (alltså digitala filer, 
analoga handskrivna eller tryckta, dessutom digitala översättningar av väldigt många av dessa 
berättelser). Även föremål har samlats in, det handlar om ett brett material från efterlämnade kläder 
använda under flykten som hämtats från Malmö C, till tallrikar med matrester (nu i Malmö museers 
frys), använda SIM-kort, våningssängar fr. transitboende m.m. Som en del av det insamlade 
materialet ser vi också ”dokumentationen av dokumentationen” – alltså alla minnesanteckningar 
från gruppens möten och annat arbetsmaterial som projektet resulterat i. 

Redan från början diskuterade projektgruppen etiska och juridiska frågor, vi insåg att vi behövde 
hjälp att handskas med detta – men konstaterade också att hjälp och svar på våra frågor var svårt att 
hitta. Min kollega från Malmö museer, Aila Peterson, ska nu berätta mer om de etiska svårigheterna 
som vi ställdes inför under projektets gång. 

Aila Peterson, Intendent, Malmö Museer 
Etiska aspekter av insamling och hur materialet kan användas 
Insamling i krissituation 

AILA Bild 1 

Det som skedde 2015 var en mycket speciell situation som vi kastade oss ut i utan förberedelser och 
projektplaner. På Centralstationen och vid Migrationsverkets lokaler i Malmö mötte vi människor i 
ett ögonblick av deras liv, människor som befann sig på en resa som i många fall varit deras livs 
värsta. Nu på väg till något okänt. En samtyckesblankett för godkännande var i den kontexten ganska 
orealistisk.  

 



AILA Bild 2  

Jag vill ge en överblick av vad jag upplever som svårigheterna i det material vi har - från insamling till 
etiska aspekter av att tillgängliggöra och arkivera materialet som skapades. 

Något som säkert andra institutioner också brottas med.  

Givetvis påverkar de då speciella förutsättningarna som var materialet och begränsar det. Men hur 
var svårt att ta i beaktning och tänka på då. 

För det första: Avsaknad av samtyckesavtal: Och detta var innan GDPR trädde i kraft. 

Vi hade inga samtyckesavtal på centralen eller vid migrationsverkets trottoar. Det hade inte fungerat 
av olika anledningar, även om vi eventuellt hade hunnit ta fram sådana på olika språk.  

Det var människor på väg som vi fångade ögonblicksbilder av. Vi pratade med alltifrån 
medelinkomstsyrianer till marginaliserade hazarer, kvinnor utan skolgång från Afghanistan, 
ungdomar med knackig engelska och analfabeter.   

För det andra: Kulturella och språkliga hinder: Hur förklarar man begreppet museum, dokumentation 
och arkivering?  Begrepp som kanske för tankarna till diktatur och insamling av personuppgifter för 
maktutövning. Många av informanterna hade vaga uppfattningar om eller visste inte vad ett museum 
var. Vi har intervjuat personer som inte har möjlighet att läsa genom intervjuerna när de 
transkriberats, en del träffade vi aldrig igen. 

Ensamkommande 

AILA Bild 3.  

Många flydde utan sina föräldrar, av olika skäl som jag inte har utrymme att gå in på nu. För att nå 
ensamkommande unga samarbetade vi med sociala resursförvaltningen, SFI och en mötesplats för 
nyanlända och unga, Mötesplats Otto i Malmö. Eftersom man måste ha samtycke av god man så är 
det material som vi samlat in med informanter under 18 år godkänt av denne. I dessa fall var själva 
blanketten inte något problem i de flesta fall. Vi har även material från de första mötena utan god 
mans samtycke (då god man inte fanns eller unga som levde gömda) som vi därmed kanske inte kan 
använda.  

De stora problemet var snarare att få till bra möten och tillit att berätta. Situationen på 
transitboenden var spänd.  

Vi insåg efter misstag språkets betydelse, hur ord som ”intervju”, inte alltid ger så bra associationer 
för ensamkommande unga. Vi kom i kontakt med två ensamkommande via sociala 
resursförvaltningen. Vid intervjutillfället hoppade en av och den andre svarade knapphändigt. Det 
visade sig att de trodde att vi var från Migrationsverket. Begreppet intervju var likställt med 
migrationsverkets ansökning om uppehållstillstånd. 

Det var av vikt att omformulera och hellre använda ”samtal” och att ”samla in berättelser” som 
människor kan lära av i framtiden när vi förklarade vårt syfte med projektet. 

AILA Bild 4.  

En del av verkligheten (fotografi av arm med djupa skärsår). Vi blev inbjudna till en stängd grupp på 
sociala medier. Det var precis då många ensamkommande fått avslag eller inte orkade med ett liv 
under press och väntan. Självmord förekom och den här bilden lades upp och är en del av den 
verkligenheten. Hur hanterar vi sådan vetskap – att någon planerar att skada sig själv eller redan har 
gjort det som den här killen?  

AILA Bild 5.  

Jag har reflekterat över min roll och mitt förhållningssätt i detta projekt. Är det t ex etiskt försvarbart 
att intervjua människor i trauma, människor som inte är ”sig själva riktigt”, sköra människor. Kan vi 



likna oss själva vid en journalist? .. som berättar en historia med ett samtycke? Har vi något ansvar 
för dem vi intervjuar när vi river upp sår eller pratar om svåra saker? Givetvis kan vi anpassa frågorna 
men räcker det?  

AILA Bild 6  

Hur skyddar vi dem vi intervjuar? 

Efter att ha följt en kvinna och hennes familj under en lång tid på ett av Skånes transitboenden, satt 
jag och kvinnan en dag ensamma. Hon frågade om hon fick berätta sitt livs hemlighet. Endast hennes 
syster i hemlandet visste om den. Jag sa ja. 

Den dagen sattes vår dokumentation av familjen i en annan dager, etiskt. Det handlade om liv eller 
förmodlingen död, något som jag inte fick avslöja. Ett positivt beslut från migrationsverket verkade 
om än viktigare.  

Berättelsen ledde till att jag ringde en erkänt duktig advokat i asylärenden. Jag rådfrågade henne om 
det jag fått höra. Det blev en dokumentation i dokumentationen om praxis och lagar och även vårt 
samhälles syn på kvinnor. 

Hur gjorde jag då med historien?  Den blev aldrig blivit nedskriven utan arkiverad här: I mitt hjärta. 

Att följa och intervjua människor i ett sånt här projekt sätter oss på sätt och vis i ett dubbelt uppdrag. 
Ena sidan utgörs av ett insamlande av kunskap och berättelser till arkiven - den andra är ett moraliskt 
och etiskt uppdrag. Vad det senare innebär är inte så uttalat.  

Det ger iallafall ett dubbelt förhållningssätt: att vara intendent från ett museum men också att vara 
närvarande medmänniska i svåra situationer. Att diskutera hur vi förvaltar vissa av berättelserna är 
därför av stor vikt om vi lämnar dem vidare för tillgängliggörande. 

AILA Bild 7 Sekretess  

Att anonymisera vissa delar av materialet är relativt lätt, t ex de människors berättelser som vi mött 
på centralen. Man, ca 30 år, Afghanistan etc. 

Men hur gör vi när bild och text kopplas ihop i databaser? En del av materialet kommer antagligen 
att vara låst material och bara kunna användas med förbehåll. En sammanfattning och förteckning av 
materialet i en rapport som också kommer att finnas tillsammans med källmaterialet i arkiv är viktigt 
att göra dels för att få en överblick men också för hur det får användas och tillgängliggöras. 

Nina Ekberg, Intendent, Regionmuseet Kristianstad 

NINA Bild 1 

Fyra huvudmän för flyktingdokumentationsprojektet: Regionmuseet i Kristianstad, Kulturen i Lund, 
Malmö Museer och Lunds Universitet.  

Det är 4 olika institutioner vilket också gör att det finns 4 olika juridiska förutsättningar för materialet 
när det kommer till frågor som rör hantering, tillgänglighet och användande.   

Lunds universitet, Malmö museer och Regionmuseet i Kristianstad är alla offentliga förvaltningar - 
lyder generellt därför under offentlighetsprincipen – den lagstiftning som gör att allmänheten, 
enskilda individer och bland annat media har rätt till så kallad insyn och tillgång till information och 
allmänna handlingar som upprättas i verksamheterna.  

Vad som är en allmän handling och inte är inte alltid lika självklart i museivärlden som i en renodlad 
myndighetsförvaltning.  

Stora mängder känsligt material i flyktingdokumentationsprojektet – har i dagsläget ingen total 
överblick över allt som hitintills har skapats.   

 



NINA Bild 2 

Kulturen i Lund är en Ideell förening, lyder därför inte under offentlighetsprincipen. Men precis som 
Regionmuseet och Malmö Museer, ett regionalt museum med ett regionalt uppdrag.  

Ägarskapet och de olika juridiska förutsättningarna var något som projektgruppen var väl medvetna 
om från start och det var också något som diskuterades vid ett par tillfällen – bland annat pratade 
man om att man alltid skulle kunna sätta Kulturen som ägare för samtligt material pga. ideell 
förening som inte lyder under offentlighetsprincipen – lättare då att motivera varför man ”håller” på 
materialet vid förfrågningar.  

Stannade dock vid att vara en tanke eftersom ju längre man kom i projektet och inte minst nu i 
efterhand när man ser vad det är för material som finns, har beslutat att varje institution ska få stå 
kvar som huvudman på det material som man har låtit skapa. Det kanske inte är det enklaste 
alternativet men det som känns mest rätt i nuläget med tanke på att det är ett komplext material 
som består av flertalet olika uttryck och med en tillkomst vid så många olika tillfällen och med så 
många olika upphovsmän som är inblandade osv.  

Varje institution måste ta ett eget ansvar för sitt eget material. Däremot behöver man samarbeta 
huvudmän emellan, inte minst när det gäller att få en överblick av materialet dvs. vad som finns, vart 
det finns och hur det kan användas idag och i framtiden. Detta är också nödvändigt för att kunna 
tillgängliggöra och öppna upp materialet för forskarvärlden. Det är ju också så att ett material 
behöver användas och brukas för att det ska komma till sin rätt, så det är viktiga frågor att ha med sig 
framöver.  

NINA Bild 3 

För att inte behöva ha kravet på sig att lämna ut material på begäran så förhåller sig projektet i stort 
fortfarande till samtligt material som att det fortfarande är ett pågående material/projekt. På så vis 
inte samma krav på sig att lämna ut vid förfrågan. 

Ändå inte helt enkelt, det finns fortfarande 4 olika huvudmän som behöver ha en samsyn på 
projektet, huruvida det är avslutat eller ej samt vilka resurser som krävs, internt och externt och när, 
var och hur 

Olika förutsättningar för respektive institution när det kommer till förvaltningen av projektet. 
Kulturen i Lund har ingen arkivarie, på Lunds universitet är det långa ”avstånd” mellan institutionen 
för kulturvetenskaper och universitetsarkivet – kräver extra logistik och kommunikation. Databaser 
skiljer sig beroende på vilken institution man är och metoder för förvaltning likaså.   

När ett projekt som detta även bygger på andra människors liv och berättelser så är det också svårt 
att sätta punkt för själva projektet bara för att finansieringen eller projektplanen tog slut. Det hela 
bygger på relationer och förtroenden människor emellan (etnolog och informant) – människors liv 
fortsätter och därför måste även projektet få lov att fortsätta på ett eller annat sätt även efter att 
man betraktar det som officiellt avslutat.  

NINA Bild 4 + 5 

Projektet är dock inte aktivt på samma sätt längre idag som det var tidigare. Beror dels på att 
verkligheten ser annorlunda ut just nu i förhållande till hur det såg ut 2015 och 2016 då 
flyktingströmmarna var som mest intensiva. Dels på att man har fått ett så pass stort och omfattande 
material att man mer eller mindre måste gå in i en förvaltningsfas nu för att på längre sikt kunna göra 
något mer utav materialet.  

Kulturen i Lund tar fortfarande emot material men söker inte upp och arbetar inte aktivt med 
insamling idag.  

På Regionmuseet i Kristianstad har vi en forskningssamordnare som också är en av dem som 
initierade flyktingdokumentationsprojektet, Dragan Nikolic, som kommer att titta mer på hur 



materialet kan användas akademiskt framöver och hur projektet och dess olika huvudmän kan 
samverka med varandra.  

Malmö museer har ett otroligt rikt bildmaterial som fotograferna har arbetat mycket med den 
senaste tiden. Bilderna ligger fortfarande på servern men är tänkta att publiceras i databasen så snart 
det är klart. 

Summering: För att komma framåt i frågorna som rör förvaltningen i stort, både det juridiska och det 
mer praktiska så krävs det en fortsatt och framförallt god samverkan samtliga huvudmän emellan 
och gärna då också en samsyn på behov och resurser. Det är först då som vi kan hitta potentiella och 
gemensamma lösningar för framtiden.  

Kerstin Ingelmark, Arkivarie, Regionmuseet Kristianstad 

KERSTIN Bild 1 

Det jag kommer att berätta om här utgår från Regionmuseets perspektiv och den del av projektet 
som jag varit delaktig i. 

Jag hade fått höra att vår dåvarande etnolog Dragan Nikolic hals över huvud gett sig av till Malmö för 
att dokumentera flyktingströmmen men vid den tiden kunde ingen ens föreställa sig vad som komma 
skulle. Detta var på hösten 2015. 

Det gick lång tid innan jag träffade Dragan igen, han sa i förbifarten i korridoren att vi måste träffas 
för han hade så mycket material som skulle till arkivet. Mer än så var det inte och sen var han borta 
igen. Det var min introduktion till flyktingdokumentationsprojektet. 

När vi väl träffades om projektet packade Dragan upp en kartong med barnteckningar som han ville 
plasta in för att göra en utställning. Det var tvunget att göra dem hållbara eftersom de skulle komma 
att användas i många olika sammanhang. Någon inplastning blev det inte men jag lät digitalisera 
samtliga teckningar och det blev också en första utställning i vårt faktarum. 

Jag fick vid det mötet också en hint om vidden av projektet, eller i alla fall så stort som det var just 
då, våren 2016. Sen försvann Dragan återigen. 

Att komma sent in i ett projekt eller rent av efteråt innebär att försöka göra det bästa av vad som 
finns och att kompromissa för övrigt. Kommunikationen är oerhört viktig. 

När dokumentationen var ett faktum hade vi ingen strategi för brandkårsutryckningar och därför var 
det ingenting av det som samlades in som samlades med tanke på filformat som fungerade i 
framtiden. Det gällde i första hand att bevara ögonblicket för eftervärlden. 

Resultatet har blivit en oändlig mängd filformat – MTS, MP4, PDF, DOCX, ODT, JPG, sociala medier, 
objekt, affischer, teckningar, intervjuer, en säng, leksaker, bilder, filmer, kläder, filtar med mera. 

KERSTIN Bild 2 

Så vad har vi gjort? 

När det gäller den första tidens brandkårsutryckning så är som sagt allt material insamlat utan 
urskiljning. Barnteckningarna var det första som kom in till arkivet. Nästa kontakt jag hade med 
projektet var när ett par projektanställda etnologistudenterna vid Lunds Universitet skulle genomföra 
planerade intervjuer med personer för eller emot flyktingmottagningen. Jag deltog då i de första 
diskussionerna kring utarbetandet av ett medverkansavtal som sedan användes inför intervjuerna.  

KERSTIN Bild 3 

Ungefär här, tidsmässigt, började jag skissa på hur det etnologiska materialet skulle kunna 
struktureras inför arkiveringen. Jag byggde ut strukturen till att omfatta även det material som jag 
bara hört talas om skulle finnas – vi hade ännu inte haft någon kontakt institutionerna emellan om 



arkiveringen av projektet och det hade vid den tidpunkten inte heller kommit in något annat material 
till Regionmuseet än barnteckningarna.  

Så snart intervjuerna transkriberats levererades de till arkivet och än så länge är de det enda material 
som har prövats och arkiverats enligt strukturen varför vi snabbt kunnat konstatera att den behöver 
ändras och fördjupas.  

Bilden visar den första delen av strukturen med indelningen av bilder och film. 

KERSTIN Bild 4 

Här är den andra delen av strukturen. Som ni ser finns det t ex ingen uppdelning kring sociala medier 
eller inlämnade filmer. Jag har gjort strukturen utifrån ett arkivperspektiv men det finns ju så mycket 
mer. Vilket innebär att vi har mycket jobb framför oss. 

KERSTIN Bild 5 

Vi är fyra institutioner, vi har fyra olika databaser som grund för våra samlingar – vi har ett projekt 
och massor av objekt. Det fanns ingen projektstruktur från början men tre av institutionerna, dvs 
museerna, har många års erfarenhet av bevarande, varför alla påbörjat registreringen av det 
insamlade materialet var och en på sitt sätt. Här kommer då problematiken kring ägandefrågan och 
tillgängliggörandet. Ska det tillgängliggöras var för sig eller tillsammans? Vi har ännu inte haft något 
möte kring tillvaratagandet/ tillgängliggörandet, men det måste snart till.  

Lunds universitet har tankar på en forskningsdepå där digitalt material så snart möjligt blir tillgängligt 
för forskning, men inget är sagt om allmänhetens tillgänglighet till materialet. 

Malmö Museer arbetar med fotografierna utifrån sina riktlinjer och vi på Regionmuseet har 
strukturerat etnologiintervjuerna. Regionmuseet förvarar sitt material på en säkerhetsserver som 
endast ett fåtal personer kommer åt. Vi har också en ”arbetsserver” där Dragan har det material han 
arbetar med. 

Målet måste vara att genom en enda sökning få träff i samtliga institutioners material. Det bästa vore 
om allt registrerades i en och samma förteckning. Detta är dock inte detsamma som att allt förvaras 
på en och samma institution utan placeringsfältet blir det som delar upp samlingarna. (Regionmuseet 
har idag Sofie 8 för föremålssamlingar och fotografi, Sofie Filur för film, KOHA för biblioteket och 
Sofie 7 för arkivförteckningen. Vi arbetar med att hitta en ny gemensam lösning för digitala 
förteckningar och samlingar och hoppas kunna ha alla samlingar i en och samma databas.) 

Den lösning vi väljer för flyktingdokumentationsprojektet ska kunna tillgängliggöra allt material 
digitalt men tillgängligheten ska också kunna begränsas med behörighetsnivåer utifrån vem som vill 
ha åtkomst. 

Nästa led i detta projekt är alltså att lösa frågan hur detta ska gå till. 

 

//  

Samtliga fotografier registreras i vår interna databas med angivande av rättigheter vid varje bild samt 

med korsreferenser till flyktingdokumentationsprojektet. Bilderna kommer att endast vara 

tillgängliga för en mindre grupp internt så länge projektet inte är avslutat.  

Efter seminariet på Sjöhistoriska museet har strukturen förändrats som bilden på nästa sida visar 

// 



 

 


