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D en här avhandlingen handlar om kulturhistoriska 
museers samtidsinsamling. Att samla och dokumen-
tera den egna samtiden är en praktik som i Sverige 

utvecklades på 1970-talet. Syftet var att de kultur historiska 
museerna, på ett samordnat och systematiskt vis, även i fram-
tiden skulle kunna berätta om den tid som gått. Med hjälp av 
etnografiska metoder undersöks i den här avhandlingen hur 
formandet av denna praktik har gått till. Hur påverkas den kun-
skap som produceras inom ramen för museernas verksamhet 
av att byggas ur ett pågående, samtida fenomen, snarare än ett 
historiskt? Vilka är effekterna av att det historiska djupet har 
blivit så grunt att vi skapar historia direkt ur samtiden?

Att museer ägnar sig åt att samla samtid är emellertid inte 
någon självklarhet. Museer har sedan länge förvärvat det som 
är gammalt. I dag är följaktligen de flesta musei magasin fulla 
av artefakter med hög ålder. Stora resurser läggs därför på sam-
lingsförvaltning. En betydande del av budgeten går även till 
att öka antalet besökare genom publikvinnande utställningar. 
I ljuset av dessa förhållanden är museernas ekonomiska förut-
sättningar till insamling ytterst begränsade. 

Samtidigt produceras i dag fler föremål än någonsin tidigare i 
historien. Därtill lever vi i en tid där ekonomiska, teknolo giska, 
politiska och miljömässiga processer i snabb takt förändrar 
människors vardagsliv på ett fundamentalt sätt. De kultur-
historiska museernas uppdrag kan samman fattas med verben 
samla, vårda, visa. Men hur går egent ligen samlandet till när 
resurserna är begränsade och samhälls förändringarna snabba? 
Hur möter museerna dessa utmaningar i det vardagliga insam-
lingsarbetet?
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Förord

En vetenskaplig produkt är, som jag ser det, ett resultat av kollektivt ar-
bete. Därför bör de personer och organisationer som på olika sätt del-
tagit i tillblivelsen av avhandlingen uppmärksammas och tackas. Fa-
milj och vänner betyder givetvis också mycket för genomförandet av 
en forskarutbildning, men här reserveras utrymmet för de personer 
som varit direkt delaktiga i min utbildning samt de som, genom sin 
kompetens och erfarenhet av ämnet eller det studerade yrket, bidragit 
till avhandlingen. Ett stort tack riktas därför till:

• mina handledare, Lars Kaijser och Simon Ekström
• seminarieopponenterna Marianne Larsson och Fredrik Skott  

samt Andrea Dankić och Michelle Göransson för kommentarer  
på kapiteltext

• slutläsare Magnus Öhlander
• Julia Nordblad för inbjudan till högre seminarium på Institutionen 

för Idé- och lärdomshistoria vid Uppsala Universitet och Kerstin 
Gunnemark för inbjudan till högre seminarium på Institutionen 
för Kulturvetenskaper, avdelningen för Etnologi vid Göteborgs 
universitet

• Eva Silvén, Eva Fägerborg, Britta Söderqvist, Klas Grinell,  
Barbro Blehr, Maria Bäckman, Tom O’Dell, Fataneh Farahani,  
Lotten Gustafsson Reinius, Mattias Ekman, Marie Steinrud,  
Karin Högström, Britta Zetterström Geschwind, Elin Lundquist, 
Andrea Dankić, Ida Hughes Tidlund, Karl Ström och Aida Jobarteh 
för extra stöd och hjälp med avhandlingstexten

• doktorandkollegerna Michelle Göransson, Elisabeth Wollin  
Elhouar, Leila Karin Österlind, Britta Zetterström Geschwind,  
Hanna Jansson, Andrea Dankić, Elin Lundquist, Maria Björklund, 
Elin Franzén, Ida Hughes Tidlund, Karl Ström, Aida Jobarteh,  
Johan Hallqvist, Elin Abrahamsson, Åsa Eriksson, Vanja Hermele, 
Ina Hallström, Elin Bengtsson och Frederic Brusi
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• studierektorn för forskarutbildningen i etnologi Barbro Blehr  
samt studierektorn för forskarutbildningen på ERG, Hillevi  
Ganetz

• ämnesansvariga Lena Gerholm samt prefekterna Annika  
Olsson, Olle Sundqvist och Lisa Käll

• samtliga kolleger på institutionen för etnologi, religions historia 
och genusvetenskap och framför allt personalen på den  
admini strativa avdelningen

• Kristina von Unge för löpande korrekturläsning
• Vera Söderström Gonzalez för formgivning
• Dan Waldetoft, Christian Richette och Jonas Engman  

för vägledning i, och om, Nordiska museets arkiv
• Norrbottens museum, Västerbottens museum, Upplands museet, 

Stockholms läns museum, Stadsmuseet i Stockholm,  
Nordiska museet, Sörmlands museum, Stadsmuseet  
i Göteborg, Mölndals stadsmuseum och Kulturen i Lund,  
för deltagande i studien

• sist, men absolut inte minst, ett stort tack till studiens alla  
informanter, både de som nämns i texten och alla de som på  
andra sätt har delat med sig av kunskap och erfarenheter.

 



1.  
Samlandet

 

en inledning
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1. SAMLANDET

Det är svårt att föreställa sig en miljö där tingen agerar mer styrande 
på sin omgivning än museer: Vad är det som ska samlas, vårdas, visas 
eller forskas på om inte de objekt som museiarbetet kretsar kring? Där 
andra samhällsinstitutioner i första hand riktar verksamheten mot 
den mänskliga kroppen – sjukhusen mot patienterna, fångvården mot 
internerna och försvaret mot rekryterna – så riktar de flesta museer 
sitt arbete i första hand mot en icke-kroppslig materia, det vill säga fö-
remål. Som en del av själva samlingsvården märks tingen med indivi-
duella nummer och får då inte längre vidröras av bar människohud. I 
magasin intar de en specifik placering i klimatanpassade rum, där de 
inte sällan förvaras mellan silkespapper i syrafria kartonger. I utställ-
ningar regleras hanteringen av föremålen av diverse direktiv författa-
de utifrån objektens specifika egenskaper, där hänsyn tas till parame-
trar som ljus och luftfuktighet, montrar och lokaler. 

De vårdande och förvaltande delarna av verksamheten har alltså 
till uppgift att bevara tingen intakta och oförändrade för överskådlig 
tid, medan de utställande och pedagogiska delarna däremot behöver 
bruka objekten för att kunna berätta något, väcka tankar och reflektio-
ner hos museets besökare. Varje föremåls kvalitéer, som form och ma-
terial, men också klassificering och betydelse i museets hela samling, 
sätter därmed igång en rad processer inom verksamheten, processer 
som ibland inte är förenliga med varandra. Vid tiden för de moderna 
kulturhistoriska museernas etablering, runt 1800-talets slut, kunde 
arbetet med insamling, utställning, vård och forskning utföras av en 
och samma person, men med tiden har denna mångfasetterade prak-
tik blivit uppdelad i fyra separata: samla, vårda, visa och forska (Rogan 
& Amundsen 2010). Utifrån betraktas dessa fyra delar som komplette-
rande, men den interna verksamheten utmärks inte sällan av inbördes 
förhandlingar om vem som har sista ordet – arkivarien, intendenten, 
konservatorn eller forskaren? På så vis är museikomplexet konstruerat 
utifrån en praktikorienterad inbyggd konflikt med potential att vara 
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både produktiv och destruktiv. Denna konflikt kan beskrivas som en 
intern friktion som över tid har blivit mer och mer tillskruvad. 

Den här studien handlar om en av dessa fyra praktiker, nämligen 
museernas insamling. Det som samlas måste gå att bevara, det bör fin-
nas magasinsutrymme och kompetens för detta bevarande och det 
måste på något vis inlemmas i katalogiseringssystem konstruerade 
utifrån en till stor del historiskt orienterad insamling. Därtill behö-
ver det insamlade någon form av relevans kopplad till museets loka-
la, regionala eller nationella uppdrag. Det behöver också vara i någon 
mån utställningsbart. Samlandet genererar dessutom en mängd nya 
materialiteter som uppteckningar och fotografier. Museernas visan-
de, vårdande och forskande ställer, med andra ord, direkta krav på det 
som samlas, eller för den delen, inte samlas in. I denna avhandling un-
dersöks hur de kulturhistoriska museernas insamlingar i dag ser ut. I 
fokus står den praktik som inom museivärlden kallas för ”samtidsin-
samling”. 

I dag är museernas magasin fulla med föremål och stora resur-
ser läggs på samlingsförvaltning. De flesta museer har också krav på 
sig att öka antalet besökare genom nyskapande och publikvinnande 
utställnings- och pedagogikverksamhet. Dessutom har endast ett få-
tal museer möjlighet att bedriva intern forskning på sina samlingar. 
Dessa förutsättningar och krav villkorar insamlandet som sådant, men 
kanske framför allt insamlandet av den egna samtiden. Samtidigt som 
museernas möjligheter att samla in föremål är begränsade, produce-
ras i dag mer föremål än någonsin tidigare i historien. Dessutom lever 
vi i en tid där ekonomiska, teknologiska, politiska och miljömässiga 
processer i snabb takt förändrar människors vardagsliv på ett funda-
mentalt sätt. 

Fortsättningsvis undersöks i denna studie vilka göranden som 
akti  veras innan ett objekt blir en del av ett museums samlingar. Mer 
generellt berör studien vilka betydelser olika former av insamling 
tillskrivs och hur de som samlar tänker och resonerar om praktiken: 
vilka bärande idéer som influerar samlandet och vad dessa kan kopp-
las till på ett övergripande samhällsplan.
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Syfte & problemställningar
I avhandlingen behandlas alltså nutida insamlingspraktiker på kultur-
historiska museer i Sverige.1 Studieobjektet utgörs därför av museer-
nas samlande, särskilt av det samlande som orienteras mot samlarnas 
egen samtid.2 Jämfört med den omfattande insamling som påbörjades 
under museernas etableringsperiod kan konstateras att dagens sam-
lande är ytterst blygsamt. I själva verket har de vårdande och visande 
(lärande) delarna av verksamheten i hög grad tagit över. Detta faktum 
diskuteras, enligt min mening, alltför sällan. Ett uttalat kunskapsmål 
med studien handlar därför om att synliggöra de övergripande insam-
lingspraktiker som styr det kulturhistoriska samlandet; genom att 
studera en specifik insamlingspraktik – samlandet av samtid – vill jag 
alltså utvinna kunskap om de ordningar som är verksamma vid mu-
seernas samlande generellt, det vill säga de sätt som praktiken ordnas 
på av dem som samlar (Law 1994:103ff; jfr Göransson 2012; jfr Hörnfeldt 
2009).

I avhandlingen undersöks emellertid en insamlingspraktik som 
tagit form över tid – ett kulturhistoriskt samlande, förankrat i det 
moderna museiväsen som växte fram främst under 1800-talet (T Ben-
nett 1995). Under 1900-talets lopp intensifierades de museipolitiska 
samtalen i Sverige om vikten av att inkludera det senaste århundra-
dets industrihistoria i den kulturhistoriska insamlingsverksamheten. 
Under 1970-talet utvecklades ett nationellt nätverk för att samordna 
de kulturhistoriska museernas insamling av samtiden i Sverige. 1977 
fick verksamheten namnet Samdok: ”sam” för samordning, samtid 
och samarbete och ”dok” för dokumentation (Silvén 1997:29f). Under 
samma decennium etableras också begrepp som ”samtidsdokumenta-
tion” och ”nutidsdokumentation” i Museisverige. I och med detta blev 
det också möjligt att urskilja skillnader i sätten att samla mellan och 
inom museerna; ett mer traditionellt kulturhistoriskt samlande, res-
pektive ett samlande av det som ännu ej kommit att betraktas som his-

1 Ordet ”Museer” innebär fortsättningsvis implicit ”kulturhistoriska museer”. Se även under rubri-
ken Empiri för ett utökat resonemang. 

2 För att ge texten utrymme för språklig variation används fortsättningsvis begreppen ”insam-
ling” och ”samlande” som språkliga synonymer om inte annat anges. Att samla bör alltså i detta 
sammanhang inte förstås som en mindre medveten praktik än insamling. Begreppet ”dokumenta-
tion” används för att ringa in ett samlande som oftast består av platt text- och bildburen data. För 
ett utökat resonemang se kapitel 4 under Föremålslistor.
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toria, blev synligt. 2011 avvecklades Samdok och museernas samtidsin-
riktade insamling tog nu andra samarbetsformer (Näsman 2014:180). 

Den här studien tar avstamp i två frågor som relaterar till den ovan 
beskrivna processen: Hur förstås insamlingsverksamhet på kulturhis-
toriska museer i dag, och hur påverkas insamlingspraktiken av att mu-
seer samlar ”samtid” snarare än ”historia”? Inom ramen för det ovan 
beskrivna, kulturhistoriska och museologiska sammanhanget är syf-
tet att undersöka hur samtid har samlats, vad som ordnat denna insamling 
liksom vilka relationella effekter denna praktik har haft på samlandets kun-
skapsprocesser.

Mitt övergripande kunskapsmål ringas in dels av avsaknaden av 
tidigare forskning om kulturhistoriska museers samtidsinsamling i 
framför allt en svensk kontext, dels av den paradox som uppträder när 
det historiska djupet har blivit så grunt att vi väljer och skapar historia 
direkt ur samtiden.3 En bakomliggande faktor är här museernas dubb-
la roll som både förmedlare och producenter av kunskap, vilket också 
motiverar en närmare granskning av verksamheten. 

Den här studien har vuxit fram ur ett sökande efter frågor som på 
samma gång vill utmana och förstå sitt studieobjekt. Med stöd hos  
Bruno Latour har litteraturvetaren Rita Felski (2016) skisserat en dylik 
ambition med hjälp av verbet ”composing”. Att komponera, menar 
Felski, riktar sökarljuset bort från frågan om världen är konstruerad 
eller inte och mot nyckelfrågan om hur något är komponerat – alltså 
själva fenomenet i sig (Felski 2016:221ff). Detta tolkas här som en över-
gripande fråga om ”hur saker görs” och vilka samhälleliga konsekven-
ser detta görande för med sig. Detta synsätt kanske inte är helt nytt 
men väl en del av humanistisk forskning som förtjänar att lyftas fram 
oftare.

För att bygga upp förståelsen för avhandlingens syfte kommer jag 
nedan att redogöra för några av museisamlandets centrala begrepp 
och kontexter samt förklara hur dessa förstås och används inom fältet.  
 
Kulturförståelser 
Det samlande som här studeras, oavsett historisk eller samtida inrikt-
ning, bygger på en idé om att det finns ett förhållande mellan männ-

3 Kapitel 5, Tanken, skildrar detta fenomen genom Stadsmuseets Dokumentation 14.53 av terror-
attentatet på Drottninggatan våren 2017.
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iskan och det materiella. Tanken att tingen kan berätta något om de 
människor som använt dem, att ting formade av människor är ”mate-
riell kultur”, är således grundläggande. Med ”ting” avses här allt som 
går att ta på, det vill säga föremål i magasin, men också de platta ting 
som fyller arkiven – t ex dokument och fotografier. Tingen står för ett 
mänskligt görande som getts beständighet genom sin materialitet och 
därmed blivit insamlingsbart. Idén om materiell kultur ligger således 
till stor del bakom hela idén om samlandet.4 Vad skulle annars sam-
lingarna innehålla och vad skulle ställas ut? På de flesta museer ges 
tingen – det materiella – representation för människan och mänsklig 
kultur. Synen på den här relationen, den mellan människa och ting, 
har förändrats över tid. En utgångspunkt för den här studien är anta-
gandet om att människan och det materiella (här sammanfattat som 
kroppar, rum och ting) skapar varandra relationellt. Inom folklivs-
forskningen har historiskt sett materiella artefakter betraktats som de 
främsta bärarna av mänsklig kultur, för att under 60/70-talen allt mer 
bäras av människan själv i form av intervjuer, minnen och berättelser 
(Rogan 2010:255–276).5 

Samlandet var del av ett tidigt semivetenskapligt projekt som till 
stora delar sökte svaret på mänsklighetens ursprung.6 Genom den-
na praktik antogs det vara möjligt att komma i kontakt med delar av 
människosläktet som dött ut för länge sedan (Arcadius 1997; Bendix 
1997; Kirshenblatt-Gimblett 1998). Den materialitet som var av intres-
se var således inte den som tillverkades i samtiden utan det riktigt, 
riktigt gamla – det som formats av sedan länge döda människor. En 
metod att spåra mänsklighetens ursprung bakåt i tiden grundade sig 
i evolutionistiskt förankrade idéer. Dessa tankar byggde på en före-
ställning om att vissa delar av världen rent utvecklingsmässigt låg 
efter andra. Genom att besöka dessa rumsligt avlägsna platser och 
samla materiell kultur, kunde mänsklighetens utveckling synliggöras 

4 Även insamling av digital data betraktas i denna studie som materiellt i sin digitala form.

5 1972 bytte universitetsämnet namn från ”folklivsforskning” till ”etnologi, särskilt europeisk”. 
Dessförinnan pågick en strid mellan folklivsforskningen och folkminnesforskningen om studiet av 
liv och/eller minnen skulle utgöra två skilda ämnen eller ett gemensamt (Svensson 1974:8). 1940 
ersattes ”nordisk och jämförande folkminnesforskning” med ”nordisk och jämförande folkkultur-
forskning” och 1946 ändrades namnet återigen till endast ”folklivsforskning” (Bringéus 2010:84).

6 Det handlade om etablerandet av en ny praktik som växte fram och tog form. Samlandet 
skedde till en början med hjälp av engagerade volontärer ute i landet. På så vis kan arbetet kallas 
semivetenskapligt.
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materiellt. Det handlade alltså om att i själva kontrasten upptäcka en  
konstituerande Annan – i det förgångna eller i andra länder – och där-
med i polemik upprätta sig själv (jfr Gustafsson Reinius 2008). I båda 
dessa sammanhang blir det också tydligt hur det kulturella gjordes 
materiellt genom samlandet, då det kräver materialitet för att kunna 
bevaras och visas.7 

Engagemanget i dåtiden kan förstås som en konsekvens av både 
den vetenskapliga och den industriella revolutionen men också som 
en del av denna framgångssagas baksida. Intresset för att samla ”de an-
dra” gjordes nämligen till stor del möjligt genom kolonialismen.8 Mu-
seernas tidiga insamling bygger därför i hög grad på ett ojämnt makt-
förhållande mellan samlare och dem som det insamlade avsåg att 
representera, det vill säga människor avlägsna i tid och/eller plats (T 
Bennett 1995). Detta ojämna maktförhållande präglade, och präglar i 
viss mån fortfarande, definitionen av ”kultur” i flertalet museikontex-
ter. Det handlar om vem som har rätten att bestämma vad som ska 
samlas och vilka som ska representeras genom det samlade. Detta äld-
re antropologiska kulturbegrepp, där kultur betraktades som något 
fast och beständigt – en naturgiven ordning – har utsatts för omfattan-
de kritik från forskarvärlden liksom inom museerna, nationellt och 
internationellt.9 I dag tillämpar både museer, samhälls- och human-
vetenskaperna ett till stora delar reviderat kulturbegrepp där kultur 
snarare beskrivs som processuellt och föränderligt (se Öhlander 2005; 
Hastrup 2010; Lindqvist 2010). 

Inom det traditionella kulturhistoriska samlandet har synen på kul-
tur på så vis historiskt styrt verksamhetens temporala riktning bort 
från nuet och mot periferins tider och platser. Därmed har samlandet 
av materiell kultur i hög grad kommit att förknippas med det som har 
hög ålder och/eller är spatialt avlägset. 

7 Enkelt uttryckt samlade folklivsforskning materiell kultur medan folkminnesforskningen samlade 
det immateriella. Men även minnen tog dock materiell form i bevaringsprocessen, som text på 
papper eller fotografier. 

8 Etnologins/folklivsforskningens ”andra” relaterar snarare till klass än etnicitet.

9 Här diskuteras inte det estetiska kulturbegreppet som främst används för att beskriva materiell 
kultur som konst eller hantverk, vilket också har ett starkt fäste inom museerna i stort.
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Temporalitet
Insamling med ändamål att representera nuet har funnits lika länge 
som museerna, men i relation till det övergripande historiska allmän-
intresset vid sekelskiftet 1900 utgjorde samtidsförvärven ett undantag 
i sammanhanget. Att de flesta museer kom att betecknas som ”histo-
riska” eller ”kulturhistoriska” är alltså en direkt spegling av de histo-
riskt orienterade principer som styrde samlandet inom dessa organi-
sationer och dessas etablering i samhället.10 Vad skiljer då samlandet 
av den egna samtiden från dessa tidiga former av museiinsamling?

Utifrån resonemanget ovan är det en sällan ifrågasatt självklarhet 
att museers verksamhet associeras med minne, historia och gamla sa-
ker. Men museer kan arbeta med olika historiska epoker. Historiska 
museet i Stockholm samlar till exempel arkeologiska artefakter från 
”vår äldsta forntid, vikingatid och medeltid” (Historiska Museets hem-
sida 2017). Nordiska museet skildrar däremot tiden från 1520 till nu 
(Nordiska museets hemsida 2017).11 Men när övergår historia till att bli 
samtid? Vad ringar samtidsbegreppet in? I någon mån är ju alla ting 
som existerar samtida, oavsett hur länge de har existerat, just för att de 
existerar. Borde inte allting som finns just nu därmed betraktas som 
samtida? 

Vad som betecknas som ”samtid” i den här studien är en empirisk 
fråga. Många av dem jag pratat med i studien menar att samtiden 
sträcker sig så långt tillbaka som nu levande människor kan minnas. 
För andra är samtid endast det som händer just i dag. Vissa menar att 
samtiden omfattas av det senaste året, för åter andra handlar det om 
de senaste tio åren, och så vidare. För många gäller det mer om en all-
män känsla för nu och då.12 

Det finns alltså ingen fastslagen, övergripande definition av sam-
tidsbegreppet bland dem som använder sig av termen på museer-
na i dag. Det enda som på förhand kan konstateras är, som tidigare 
nämnts, att samtidsbegreppet tar spjärn mot tidigare former av in-

10 Vilka museer som innefattas i begreppet ”kulturhistoria” i min studie redogörs för under rubri-
ken Empiri. Mer om samlandets kulturhistoriska kontext presenteras i kapitel 2.

11 Detta grundar sig i en uppdelning i temporala ansvarsområden från 1800-talet (se Hillström 
2006; Zetterström Geschwind 2017).

12 I Samhällsideal och framtidsbilder beskriver Eva Silvén 1960-talets definitioner av samtid: ”Med 
samtiden (’the present’) syftade en del på den tid som då levande människor hade erfarenheter 
från, andra avsåg perioden efter första världskrigets slut medan ytterligare andra såg 1960-talet 
som den egna samtiden.” (Silvén 2004:151).
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samlingspraktiker. Museernas samlande har sedan starten varit un-
derförstått temporalt förankrat i dåtiden. Att det tidiga samlandet rik-
tade sig mot det förgångna behövde alltså inte preciseras i ord, det var 
självklart. Den som ”samlar samtid” eller ”nutid” positionerar sig på så 
vis gentemot en historiskt inriktad insamling. 

Ordnandet av samtidsinriktad insamling inom de kulturhistoriska 
museerna har inte uppstått i ett vakuum. Som komplement till äldre 
förhållningssätt efterfrågades inom museerna under främst 1900-ta-
lets andra hälft nya sätt att samla, men nu med uttalat fokus på det 
egna seklet. Tack vare förbättrad infrastruktur och nya möjligheter till 
kommunikation var det nu lättare att få en överblick över samlandet 
både inom och utom landet. På så vis uppmärksammades att de kul-
turhistoriska museernas samlingar i hög grad överlappade varandra, 
och att museerna därför skulle kunna dra nytta av ett närmare sam-
arbete kring samlingsfrågor (se t ex Rosander 1972:164ff; Föremål bild 
data 1973:15ff).

Under ledorden ”samordning, samtid och samarbete” gick på 
1970-talet ett flertal museer samman och formade Samdok. Det fanns 
flera syften med verksamheten. Ett var att dokumentera samtiden 
medan den fanns tillgänglig, innan tidens gång sorterat materialet åt 
museerna. Ett annat var att öka samarbetet mellan museerna och på 
så vis också samordna samlandet. Ett tredje syfte satte fokus på sam-
landet av just föremål (se t ex Rosander 1972:164ff; Nordiska museet 
1973:15ff; jfr Silvén 1997:29f). Många museer började nu genomföra 
mer samtidsorienterad insamling inom ramen för Samdok, vilket 
också tydligt illustrerar en förskjutning av insamlingsverksamhetens 
fokus, från dåtid till nutid, samt ett mer samordnat samlande museer 
emellan. Samdok som organisation hade emellertid aldrig mandat att 
kräva museernas engagemang i verksamheten, utan arbetet baserades 
helt på museernas eget engagemang och respektive museichefs in-
tresse för dessa frågor. Arbetet finansierades till en början av statliga 
medel och styrdes av ett sekretariat förlagt på Nordiska museet. Här 
fanns också ett råd bestående av representanter från centralmuse-
er, länsmuseer och kommunala museer i landet. Samdok stöttades 
senare även av ett forskningsråd. Arbetet strukturerades via ett antal 
tematiska arbetsgrupper, så kallade pooler. I och med etableringen av 
Samdok inleddes en period av aktiva förhandlingar om karaktären på 
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museernas samlande verksamhet (Silvén & Gudmundsson 2006).
För den som vill undersöka den arena som museernas insam-

lingspraktiker formar – och mer specifikt hur dessa relaterar till sam-
tidsfrågor – utgör Samdok alltså en framträdande aktör på fältet. Nät-
verket har spelat en avgörande roll för museernas samlande sedan 
1970-talet och är även internationellt känt (Silvén 2004).13  År 2007/2008 
initierades även en internationell kommitté inom International 
Council of Museums (ICOM) vid namn COMCOL (Committee for 
Collecting) av Eva Fägerborg, dåvarande intendent vid Samdok. Sam-
doksekretariatet producerade även en löpande tidskrift, flera metod-
publikationer samt en hel del litteratur om den egna verksamheten 
och museernas samlande över åren, vilka än i dag används inom fältet. 
Sedan 2011 har Samdok emellertid ersatts av ett annat nätverk. 

På Samdoks sista höstmöte 2011, gick ett flertal av av medlemsmuse-
erna samman för att på något vis fortsätta sitt samarbete. Sedan dess 
har det nya nätverket träffats varje höst för att enas om samarbetsfor-
merna. För närvarande kallar de sig för Dokumentation av samtida 
Sverige (DOSS). Sedan 2011 har jag som en del av mitt fältarbete del-
tagit i dessa årliga höstmöten. Begrepp och metoder som myntades 
i Samdoks regi lever dock kvar i detta nätverk och på många museer 
runt om i landet. 

All insamling som kopplas till samtidsfrågor kan emellertid inte 
härledas till Samdok. Flera museer i landet har arbetat med samtids-
orienterad insamling utan att över huvud taget ha deltagit i Samdoks 
verksamhet. Ett exempel på detta utgörs av Mölndals stadsmuseum 
utanför Göteborg. Museet har aldrig medverkat i Samdok men ändå 
kontinuerligt arbetat med insamling av samtiden genom ett nära sam-
arbete med invånarna i Mölndal. Den insamlingspraktik som etablera-
des och fick spridning i Sverige i och med bildandet av nätverket bör 
alltså betraktas som på samma gång ett brott mot, och en konsekvens 
av, rådande och mer tillbakablickande former av insamling. Den bör 
däremot inte ses som den enda formen av samtidsorienterad verksam-
het inom de kulturhistoriska museerna i Sverige. I dag orienterar sig 

13  ”Nätverk” används i studien både som ett ord och som ett teoretiskt begrepp. I relation till 
Samdok används det beskrivande – Samdok var ett nätverk. I relation till studiens huvudsakliga 
teori – aktör-nätverksteori – används det analytiskt. Jag har låtit sammanhanget avgöra i vilken 
mening ”nätverk” används – som ord eller begrepp.
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de flesta museer mot samtiden på ett eller annat sätt men oftast i den 
utåtriktade verksamheten snarare än i den insamlande. Eftersom Sam-
dok avvecklades i samband med att den här studien påbörjades tar 
nätverket form i materialet främst utifrån informanternas berättelser 
om verksamheten, liksom genom de materiella representationer som 
arbetet producerat över tid.

Forskningssammanhang
De forskningssammanhang den här studien tar avstamp i ringas in av 
de tre begreppen minne, kulturarv och kunskap. De två förstnämnda fäl-
ten har vuxit fram som en reaktion på den mångfald av minnesbeva-
rande samhällsinstitutioner som etablerades från tiden runt 1800-ta-
lets mitt och framåt, däribland museer. Dessa fält kan även relateras 
till vardagliga individorienterade memoreringstekniker, som exem-
pelvis spridningen av uppslagsverk runtom i Europa under samma 
tidsperiod. Processerna beskrivs i förordet till samlingsvolymen Mel-
lan minne och glömska som ”minneskulturens moderna etablering” 
(Redin & Ruin 2016). Tidsperioden ringas på så vis in av förlopp där be-
varandet av vissa förflutenheter sysselsatte en allt större del av det väs-
terländska samhället, på både ett kollektivt och ett individuellt plan. 

Det sistnämnda forskningsområdet ringas in av studier som under-
söker kunskapsproduktion utifrån posthumanistiska teoribildning-
ar.14 Det ämnesöverskridande teoretiska uppsving som materialitets-
forskningen visat på under senare tid, har utan tvekan tillfört andra 
sätt att betrakta verkligheten på (jfr Saltzman 2008:10). Jag syftar då 
främst på den teoribildning som växte fram under 1980-talet och går 
under beteckningen aktör-nätverksteori (ANT). Sociologerna Bruno 
Latour, Michel Callon och John Law nämns oftast som de främsta fö-
reträdarna för detta fält. Fokus i den här studien ligger emellertid inte 
på materialitet per se, utan på att ge studiet av kunskapsprocesser en 
ökad komplexitet genom att ta det materiellas agens i beaktande. 

Avhandlingen kan även beskrivas som en inomvetenskaplig meta-
studie, då museernas insamlingspraktiker är nära förknippade med 
etnologins framväxt i Norden. På så vis skrivs etnologins ämneshis-

14  Posthumanism är ett samlingsnamn för en rad olika teoribildningar som alla har det ge-
mensamt att de teoretiskt vill nå bortom människan som ensamt agerande subjekt (se Åsberg, 
Hultman & Lee 2012).
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toria parallellt med museisamlandets. Andra exempel på studier vars 
studieobjekt är intimt intrasslade med etnologiämnets historia och 
framväxt återfinns i Fredrik Skotts (2008), Karin Gustavssons (2014) 
och Elias Mellanders (2018) avhandlingar. 

Nedan presenteras dessa tre forskningssammanhang närmare. Syf-
tet är att i första hand beskriva vad som karaktäriserar dessa fält samt 
lyfta betydelsefulla titlar inom de olika fälten, framför allt i etnologi 
och museologi, men även forskning sprungen ur ett vidare internatio-
nellt sammanhang. 

Minne & kulturarv
Kulturella minnesstudier är i dag ett väl etablerat internationellt 
forsk ningsfält med flera olika inriktningar. Gemensamt för dessa stu-
dier är en tänkt åtskillnad mellan minne som vardaglig social praktik 
och ett mer formaliserat minne, ofta kopplat till en större föreställd 
gemenskap – nationen (Anderson 1993). Det vill säga ett minnan-
de som regleras på en officiell nivå genom en rad organisationer för-
ankrade i nationsbygget. Dock tolkas och beskrivs denna åtskillnad 
av minnespraktiker på olika vis. I linje med Maurice Halbwachs tan-
kar (1968), och senare Pierre Noras vidareutveckling av dessa (1984), 
intresserar sig en del av fältet för konsekvenserna av minnets institu-
tionalisering på vardagliga minnespraktiker: vad som händer när ett 
folkligt, mer levande, minne ersätts av ett formaliserat. 

Andra avgränsar minnesfältet genom begreppet ”kulturarv” där, 
på senare år, inriktningen ”kritiska kulturarvsstudier” fått allt större 
spridning. Det innebär en uttalad maktkritisk granskning av de sam-
hällsinstitutioner som arbetar med kulturarvsproduktion liksom 
även av de privata aktörer som kommit att vinna mark inom fältet på 
senare tid. Kritiska kulturarvsstudier är främst förankrade i den fran-
ske filosofen Michel Foucaults makt- och kunskapskritik genom verk 
som The birth of the museum (1995) av sociologen Tony Bennet, musei- 
och performansforskaren Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1998) och se-
nare även exempelvis The uses of heritage (2006) av kulturarvsforskaren 
Laurajane Smith. 

Även om de två ovan beskrivna inriktningarna båda undersöker 
villkoren för och konsekvenserna av historieproduktion, finns det 
en skillnad dem mellan: den förstnämnda sätter i högre grad fokus 
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på minnandet som kulturell praktik, privat och offentligt, medan den 
senare mer specifikt intresserar sig för hur kulturella processer relate-
ras till olika samhällsinstitutioner över tid (som t ex kulturarv). Inom 
fältet kulturella minnesstudier finns det därmed olika teoribyggen 
med till viss del skilda begreppsapparater. Där kulturarvsforskning-
en i stort sett enbart granskar kulturarvsproduktionen inom olika 
verksamheter, fokuserar minnesteoretikerna i högre grad på min-
nandet som social och vardaglig praktik. Dock påverkas givetvis det-
ta minnande i hög grad av institutionaliserade minnespraktiker. Lit-
teraturvetaren Aleida Assmann (2008) och hennes man, arkeologen 
och egyptologen Jan Assman (2008), kan betecknas som föregångare 
inom detta fält då de, tillsammans och separat, utvecklat forskningen 
av det kulturella minnet internationellt. I dessa studier blir begreppet 
”glömska” också mer framträdande, emedan kulturarvsforskningen 
i högre grad intresserar sig för arvsaspekten som blir än mer tydlig i 
engelskans ”heritage”. 

Föreliggande studie tangerar båda de fält som presenterats ovan. 
Samlandet på museer är en formaliserad praktik med uttalat uppdrag 
att samla kulturella representationer utifrån institutionsspecifika 
uppdrag. På så vis utgör praktiken en given del av samhällets kultur-
arvsproduktion. Här väljs vad som ska och inte ska sparas för framti-
den, och vad som följaktligen, utifrån själva bevarandet, kommer att 
ha större möjligheter att påverka museernas historieproduktion. 
Frågan för handen är dock vad som händer när det som ges fysisk re-
presentation genom insamling, vare sig det är föremål, fotografier, 
ljudupptagningar handskrivna pappersark eller digitala produktio-
ner, uttryckligen väljs för att representera något som sker just nu och 
inte något som skett för länge sedan – att, så att säga, samla framtidens 
minnen? Där den historiskt inriktade insamlingen utgör en given 
form av kulturarvsproduktion hamnar samtidsinsamlingen i en mer 
tvetydig position. Vad är det egentligen museerna gör när de samlar 
samtid? Vilken betydelse har den tidrymd som gått mellan en händel-
se och dokumentationen av denna för produktionen av (det som kall-
las) historia? Med andra ord – behöver en viss tid passera för att något 
ska kunna bli historia eller går det att göra historia av det pågående? 
(jfr inledning i Redin & Ruin 2016). Utifrån frågor som dessa bidrar 
den här studien med kunskap om själva ramarna för det forsknings-
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sammanhang där traditionell museiinsamling brukar placeras, själva 
kontaktytan mellan nuet och det förgångna. 

Museer & samlande
I forskningsöversikten Museer och samlande (2009) efterlyser arkeolo-
gen och museiforskaren Fredrik Svanberg en fördjupad förståelse för 
hur museernas samlingar kan och bör användas (2009:26). Svanberg 
menar att de studier som tidigare gjorts på området oftast nöjer sig 
med att analysera samlingarnas betydelse i sig. Intressant nog berör 
inte Svanberg insamlingens betydelse i sammanhanget. Den verkar 
snarast underförstått ingå i samlingsbegreppet. Mer ingående studier 
i museernas nuvarande insamlingspraktiker råder det över lag brist 
på. Framför allt saknas litteratur om hur museer arbetar med samtids-
frågor i sin insamling. Jämfört med litteraturproduktionen kring sam-
lingarnas och arkivens medialitet (t ex A Ekström 1994; Jülich 2002; 
Gustafsson Reinius 2008) är avsaknaden av forskning om museernas 
samtida insamlingspraktiker påtaglig. Det finns dock ett antal fors-
kare som har skrivit om samtidsinsamling i en svensk kontext. Ma-
joriteten av dessa studier är emellertid producerade inom ramen för 
Samdok. Eftersom detta material både tjänar som kontext och empi-
ri för denna studie har jag valt att presentera dessa titlar under rubri-
ken Grå källor. Likaså hänvisas löpande till dessa texter i de empiriska  
kapitlen. 

Om museernas äldre insamlings- och dokumentationsmetoder 
finns en hel del skrivet. Museologen Olle Näsman beskriver i sin av-
handling museernas nyare, mer samhällstillvända arbete med be-
greppet ”samhällsmuseum” (2014). Uttrycket ska dock inte läsas som 
emiskt för fältet. Näsman använder i stället samhällsmuseet för att, 
med stöd hos Ludwik Fleck, ringa in en förändrad tankestil inom mu-
seernas verksamhet (1997).15 Samhällsmuseer utgörs här av museer 
som premierar ett aktivt samhällsengagemang snarare än det Näsman 
betecknar som ”kulturarvsmuseer”, vars centrala uppgift är att värna 
kulturarvet, det vill säga museets samlingar (2014:20–21).

1960- och 70-talen beskrivs ofta som en period av förändring inom 
etnologin, då en yngre forskargeneration lämnade museernas tradi-

15 Näsman tillämpar Ludwik Flecks kunskapsteori, i vilken ”tankestil” är ett begrepp som används 
för att ringa då flera individer i ett tankekollektiv tänker på samma sätt (1997).
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tionsmaterial till förmån för samtidsstudier. Under de kommande 
åren växte ett inometnologiskt fält fram, en sorts metaforskning, där 
traditionsmaterialet snarare användes som källmaterial för att kunna 
säga något om det egna ämnets bärande idéer än om det allmogesam-
hälle traditionsinsamlarna själva avsåg att bevara. I sin avhandling 
Föreställningen om den ideala uppteckningen undersöker exempelvis 
Agneta Lilja insamlingsstrategier baserat på material från dåvarande 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (Lilja 1996). Här kan också 
nämnas Bo G Nilssons avhandling Folkhemmets arbetarminnen, som 
erbjuder en djuplodande analys av Nordiska museets insamlade arbe-
tarminnen, vilka främst rör tiden kring 1900-talets första hälft (Nils-
son 1996). 

Både Liljas och Nilssons studier pekar på källkritiska problem i då-
tidens insamlingspraktiker. Författarna visar att arkivmaterialet är 
färgat av insamlarnas egna normer och värderingar, det vill säga av 
samlarnas egen samtid, och på så vis bör behandlas med försiktighet. 
Detta är något som Karin Gustavsson i ett senare skede tagit fasta på, 
när hon använt ett liknande källmaterial för att undersöka insamlar-
nas formande av kunskap och inte det allmogesamhälle undersök-
ningarna avsåg att dokumentera. Liljas och Nilssons undersökningar 
är bara två av flera etnologiska studier som under en begränsad tids-
period riktade kritik mot värdet av museernas och arkivens traditions- 
och minnesinsamlingar. 

Kanske på grund av denna kritik, och som en naturlig följd av 1980- 
och 90-talens ökade intresse för samtidsstudier, har allt färre forskare 
kommit att använda sig av traditionsmaterialet för grundforskning. 
Samtidigt har den övergripande museiforskningen, med all rätt givet 
museernas problematiska tillkomsthistoria, kommit att domineras 
teoretiskt av kritiska maktperspektiv och postkoloniala studier. Även 
denna dekonstruerande museiforskning har så småningom kommit 
att problematiseras. Som exempel på detta vill jag lyfta fram ytterliga-
re två avhandlingar. 

Historikerna Magdalena Hillströms (2006) och Fredrik Skotts 
(2008) avhandlingar är författade i polemik mot tidigare forskning 
på området. De båda är dessutom historiker som rör sig inom etnolo-
giskt präglade fält. Det handlar i Hillströms fall i hög grad om att pro-
blematisera hur etableringen av det kulturhistoriska museiväsendet 
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har skildrats i sekundärlitteraturen. Skott kritiserar på ett liknande 
sätt etnologiska forskares uppgörelse med den egna ämneshistorien. 
De båda författarna möts alltså i sin ambition att problematisera och 
nyansera delvis överlappande historiska epoker inom samma minne-
spolitiska fält. 

Grundtesen i Hillströms kritik handlar om att historieskrivningen 
om det svenska museiväsendet enligt författaren ofta beskrivs som en-
tydig och given (Hillström 2006:22–26). Poängen är att det statliga an-
svaret för kulturarvet, som vi i dag ofta tar för givet, inte alls var något 
självklart under den tid det etablerades. Hillström lyfter i stället fram 
spelet mellan statligt och privat ansvar i dessa processer. Hon menar 
att ”historien” som sådan användes som ett argument för att historie-
bevarandet skulle inordnas i statsförvaltningens myndighetsorganisa-
tion. Dessa argument möttes av en rad mothistorier från dem som fö-
respråkade ett privat ägande/ansvar för kulturminnena, mothistorier 
som enligt Hillström, med tiden suddats ut ur historieskrivningen 
(Hillström 2006:15–16). 

Skotts studie kan läsas som ett svar på etnologins egen kritik av ar-
kivväsendets stora traditionsmaterial och ett försvar för dess fortsatta 
värde för forskarsamhället. Liksom Skott vill Hillström med sin av-
handling visa att det moderna museets och arkivväsendets tillkomst 
inte endast ska förstås i ljuset av upprättandet och reproduktionen av 
en borgerlig klass- och finkultur eller som ett statligt instrument för 
folkuppfostran. De ansluter sig därmed båda två till en forskarskara 
som önskar se mer nyanserade historieskildringar inom den kritiska 
museologins skola, en teoribildning som, enligt Hillström, har under-
kommunicerat ”museikulturens historiska brokighet och varierande 
mening” (2006:33). Härmed ifrågasätter författaren även den roll som 
nationsbildare och fostrare som museerna tillskrevs av dessa kritiker 
runt framför allt sekelskiftet 2000.16 Vidare menar hon att forskning-
en lagt alltför stor vikt vid centralmuseer, med konsekvensen att man 
bortsett från landsbygdens mer spretiga museikultur. Som en konse-
kvens har museihistorien över lag kommit att identifieras med de stat-
liga museernas framväxt (2006:29–34). 

Slutligen några ord om en flitigt citerad avhandling inom svensk 

16  Som exempel härpå nämns bl a Michel Foucault och Tony Bennet (Hillström 2006:32).
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museihistoria – Museum på svenska av Kerstin Arcadius (1997). Här 
beskriver författaren de svenska länsmuseernas framväxt, från tidigt 
1800-tal fram till 1950-talet, i relation till samhällets lokala, regionala 
och centrala dimensioner. Skildringen skapar en bred förståelse för 
museiväsendets etablering i Sverige, där spelet mellan de lokala och 
de centrala organen är extra tydligt: fornminnesföreningarnas relatio-
ner till den statligt finansierade Vitterhetsakademien och senare de 
lokala museernas förhållande till centralmuseet framför andra, Nord-
iska museet (Arcadius 1997:42). Vidare visas hur det inom den begyn-
nande professionen utkristalliserar sig olika inriktningar – grunden 
till dagens ”samla, vårda, visa”. Även olika materialkategorier ersätter 
varandra – från avskrifter pendlar intresset till föremål och ting (Arca-
dius 1997:62). Under tidsperioden pågår även en organisering av ”min-
nen” i uppdelningar som historisk, förhistorisk, etnologisk etc (Arca-
dius 1997:83). För mina syften är det främst spelet mellan större och 
mindre museer, och deras successiva förankring i statskroppen, som 
är av intresse. Nordiska museets helhetsgrepp över landet, ja även till 
en början över Norden, skapade en sorts polaritet till de mindre, ofta 
ideellt drivna fornminnesföreningarna och gårdarna som fanns ute i 
landet. Arcadius beskriver här en form av växelspel mellan dessa par-
ter, som på olika vis formar yrket och dess praktiker.17 Mitt bidrag i re-
lation till detta handlar främst om att visa hur samlandets praktiker på 
olika vis villkorats och traderats över tid mellan olika museer, vilket 
syns i kapitlet Tingen. 

Kunskapsprocesser
En etnolog som på ett inspirerande vis granskat kunskapsproduktion 
inom musei- och samlingsarbete är Lotten Gustafsson Reinius. I an-
tologin Mediernas kulturhistoria (Gustafsson Reinius 2008) undersö-
ker hon exempelvis utvalda delar av Etnografiska museets arkiv och 
samlingar. För att förstå föremålen tvingas Gustafsson Reinius kryssa 
mellan flera olika arkiv. Personalen interagerar dessutom med sam-
lingarna genom en sorts muntligt referenssystem, där samlarna blir 
synonyma med sina samlingar. Materialiteten hos samlingarna byggs 

17 Här fanns givetvis andra större musei- och arkivaktörer som exempelvis Kulturen i Lund, 
Nationalmuseum m fl, mellan vilka en kamp om det kulturhistoriska ansvaret fördes (Arcadius 
1997; Hillström 2006).
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på så vis upp genom en rad korsreferenser. Kunskapen om föremålen 
handlar således dels om att få förståelse för det historiska samman-
hang där föremålen insamlats, dels om att ställa denna förståelse i re-
lation till museets samtida arbetssätt med samlingarna. Gustafsson 
Reinius konstaterar slutligen att den koloniala maktasymmetri un-
der vilken samlingarna tillkommit har getts hållbarhet och självklar-
het genom bland annat rådande arbetsprinciper (Gustafsson Reinius 
2008:88–89). Dessa sätt att förstå samlingar på har i hög grad inspire-
rat min egen förståelse av samlandet, vilket syns i framför allt kapitlet 
Tingen.

Det finns också många likheter i både angreppssätt och teori mel-
lan Charlotte Hyltén-Cavallius avhandling (2007), och denna studie.  
Hyltén-Cavallius undersöker mötet mellan inhemsk och så kallad in-
ternationell hemslöjd. Genom att studera relationen mellan materiali-
tet och människa får författaren syn på hur spelet mellan inhemsk och 
internationell slöjd går till. Stort fokus läggs således på själva slöjden 
och slöjdandet (Hyltén-Cavallius 2007:20ff). Berättelsen om Hemslöj-
dens framväxt och etablering har också flera beröringspunkter med 
museernas kunskapsproduktion, då Hemslöjden är en rörelse som 
etablerades i nära samröre med det svenska museiväsendet. Författa-
rens granskning av Hemslöjdsrörelsens senare år, under sextio- och 
sjuttiotalen, sammanfaller även den med förändringar av central vikt 
för museernas insamling. Ungefär samtidigt som Hemslöjdsrörelsen 
öppnade upp för arbetet med så kallad invandrarslöjd (senare interna-
tionell slöjd) omformulerades de svenska museernas insamlingsverk-
samhet till att uttalat styra sökarljuset mot samtiden, skeenden som 
resulterade i museinätverket Samdok. Det hemslöjdsrörelsen beteck-
nade som ”internationell slöjd” är på så vis genererat ur samma tids-
anda som idén om ”samtidsinsamling”. 

Även Karin Gustavsson avhandling (2014) utgör ett betydande bi-
drag på området. Med utgångspunkt i materialitetsteorier har Gus-
tavsson granskat hur kunskap producerades under de omfattande 
by- och bebyggelseundersökningar som utfördes vid bland annat 
Nordiska museet, Folklivsarkivet i Lund samt Helsingborgs museers 
arkiv under 1900-talets första hälft. Dessa praktiker betraktar jag som 
ett professionaliseringsled efter vilka samtidssamlandet tar vid.

Likaså undersöks, i Britta Zetterström Geschwinds (2017) studie av 
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Historiska museets olika publika rum, sambandet mellan det mate-
riella och olika kunskapsgöranden. Zetterström Geschwind betraktar 
museets mindre omskrivna rum – butiken, entrén, barnrummet och 
innergården – som en sorts projektionsytor för skiftande demokratis-
ka ideal över tid. 

I detta sammanhang av de kulturhistoriska museernas, och i viss 
mån även etnologiämnets, kunskapsproduktion utifrån en delvis 
posthumanistisk teoribildningstradition vill jag även lyfta fram Elias 
Mellanders avhandling (2018). Här spåras etnologiska alumners rörel-
ser på arbetsmarknaden utanför akademin – hur de tar ut riktning och 
orienterar sig utifrån ämnet. Mellander tillämpar dessutom en, till 
vissa delar, liknande begreppsapparat som i föreliggande studie. Av-
handlingen är ett gott exempel på hur aktör-nätverksteori kan använ-
das för att skildra och förklara kunskapsprocesser med verklighetens 
hela komplexitet i beaktande. Därtill skriver Mellander fram etnolo-
gins sammanflätningar med museivärlden utifrån ämnets perspektiv, 
medan föreliggande studie gör det omvända, en perspektivförskjut-
ning som varit givande att ta del av.

Teoretiskt ramverk
Studiens övergripande teoretiska ramverk grundar sig på aktör-nät-
verksteori. Nätverksmodellen utgör i denna studie ett sätt att teore-
tiskt förstå hur kunskap och agens görs och syftar därmed inte till att 
kartlägga nätverk och aktörer. Därtill tillämpas mer specifika teore-
tiska verktyg plockade ur minnes- och kulturstudier samt temporali-
tetsforskning. På ett ontologiskt plan utgår studien från att tingen och 
världen blir till genom möten mellan å ena sidan det sociala och å den 
andra sidan det materiella. Det betyder att kulturellt konstruerade idé-
er och värderingar och ”det materiella” gör varandra. I studien ring-
as detta in med de tre substantiven kroppar, rum och ting. Den materi-
ella världen existerar alltså rent objektivt men hur världen uppfattas 
och tolkas sker genom en rad sociomateriella processer. Det faktum 
att dessa materialiteter existerar i fysisk form gör alltså kommunika-
tion möjlig; eftersom alla levande varelser förhåller sig till en fysisk 
verklighet delar vi också upplevelser av denna. Därför upplevs också 
verkligheten på specifika sätt utifrån våra egna fysiska förutsättningar 
och erfarenheter. Vi ser samma rum, samma ting och samma kropp-
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ar men upplever dessa lite olika beroende på vår egen sociomateriel-
la livshistoria: för en van ryttare framstår en häst som trygg men för 
någon utan erfarenhet av hästar ter de sig säkert skrämmande, liksom 
för hästallergikern. Verkligheten skapas på så vis hela tiden relatio-
nellt (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorst 2009:9–16). Utifrån denna 
förståelse av hur världen och tingen är beskaffade följer nedan en epis-
temologisk redogörelse över de mer specifika teoretiska begreppslig-
heter som tillämpas för att analysera samlandets kunskaps processer. 

Ordningar, aktörer & svarta lådor
Aktör-nätverksteori växte fram ur en kritik mot tidigare forskning 
där mänsklig intention och vilja anses ha tillskrivits alltför stor bety-
delse. (Åsberg 2012:7f). Genom att frånta människan hennes position 
som överlägset agerande subjekt och i stället förstå agens och kun-
skap som skapat av fler komponenter än människor, blir också verk-
ligheten möjlig att förstå i andra termer än de binära oppositionspar – 
kultur/natur, materiellt/immateriellt, subjekt/objekt – som i hög grad 
präglat moderniteten (Saltzman 2008:10). Aktör-nätverksteori utgör 
alltså en kritik av moderniteten i sig (se Latour 1993). Som en natur-
lig del av det moderna projektet utmärks museernas verksamhet i hög 
grad av dessa dikotomier. Uppdelningen i kulturhistoriska respektive 
naturhistoriska museer vittnar om detta. Just på grund av dessa histo-
riskt förankrade motsatspar blir det extra intressant att granska muse-
ernas samlande genom en lins utformad i ett ANT. En avgörande po-
äng med aktör-nätverksteori är att den, som både teori och metod, tar 
hänsyn till materiella dimensioner i kunskapsprocesser.

I aktör-nätverksteori förstås världen som ett konstant nätverkande 
där förmågan till agens skapas i och mellan nätverk. Agens betraktas 
här som förmågan att få något att hända (jfr Lundquist 2018:9; Mellan-
der 2018:26). Nätverken kan därför beskrivas som knippen av olikar-
tade komponenter som tillsammans just ”får något att hända”. Detta 
benämns i studien som en aktör. En huvudpoäng här är alltså att kun-
skap och agens hela tiden görs – de existerar inte i sig själv (Law 1994; 
Saltzman 2008). De är resultat av bakomliggande nätverksprocesser 
och inte en sorts kapital som existerar som en självförklarande enhet 
(Latour 2005:64).

Komponenterna i nätverken består av heterogen materia samman-
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fattat som rum, ting och kroppar men även av immateriella idéer som 
föreställningar och koncept. Nätverken kan därför beskrivas som både 
materiell-semiotiska och socio-materiella. Termen ”materiell-semiotisk” 
myntades av Donna Haraway men används i dag av en mängd posthu-
manistiska teoretiker för att beteckna att ett socio-materiellt fenomen 
uppstår genom den process då det får mening (Åsberg, Hultman & Lee 
2012:32–33). Museisamlingarnas speciella dynamik har av flera forskare 
lyfts fram utifrån just detta perspektiv.

Samlingsverksamheten kännetecknas inte bara av en fysisk materialitet 
och förvaltningen av denna utan även av kulturella processer som skapar 
och förändrar samlandet. Genom urval vid insamling, i skapandet av klas-
sifikationssystem samt i utställningar blir samlingarna i sin tur kultur- och 
samhällsskapande. Det är denna växelverkan mellan socialt och materiellt 
som vi kallar ”museisamlingarnas sociomateriella dynamik”. 

(Gustafsson Reinius, Silvén & Svanberg 2012:98.) 

Den specifika sammansättning varje nätverk bildar ger det dess 
agens – det vill säga ett specifikt aktörskap. Samtidigt utgör de olika 
nätverks  komponenterna också aktörer och nätverk i sig (Law, 1994:97–
101). Det aktörskap som vanligtvis tillskrivs endast människan är, sett 
genom ANT, egentligen konstruerat av en mängd sociomateriella pro-
cesser. Här markeras därför ingen åtskillnad mellan mänsklig agens 
och materiell, då denna förmåga ändå alltid skapas relationellt. 

Enligt sociologen John Law är de mönster vi letar efter i nätverks-
studier till sin natur flyktiga och tillfälliga samt självupprepande och 
processuella (Law 1994:97, 108). Hur menar då Law att det är möjligt att 
över huvud taget studera mönster bland dessa oändliga förbindelser 
av nätverk? Hur kan vi behålla komplexitet i dylika studier och samti-
digt göra nätverkandet begripligt? Law kallar dessa mer eller mindre 
tillfälliga nätverksmönster för ”modes of ordering”, olika ”sätt att ord-
na” eller helt enkelt ”ordningar”, medan sociologerna Bruno Latour 
och Michel Callon i stället benämner dessa kunskapsprocessen som 
”översättningar” (Law 1994:101). I den här studien studeras nätverks-
processer genom att söka efter former av ordnanden i materialet. I av-
handlingen tillämpas framöver båda begreppen: ordnanden/ordningar 
för att beskriva det översiktliga, ständiga görandet och översättningar 
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för att kunna gå nära och visa på specifika kunskapsprocesser i det re-
lationella och tillfälliga i nätverkandet inom museisamlandet.

De studerade insamlingspraktikerna betraktas här som aktörer 
vilka ordnar kunskap om samlandet på olika sätt: de är produktiva, 
de gör saker, och det som görs har också inverkan på själva praktiken 
(Law 1994:79, 108). När en aktör fungerar problemfritt beskrivs den 
inom ANT som en ”svart låda”. Termen svart låda syftar på att aktörens 
(lådans) olika delar inte är synliga när den fungerar väl. Den upplevs 
då som stabil och självklar, till och med så självklar att den är lätt att 
missa. Först när en glipa uppstår i lådan blir dess olika delar synliga. 
En svartlådad, välfungerande aktör gömmer alltså en rad processer 
(Bäckman & Ekström 2011; Lee 2012:147; Göransson 2012:29). 

De föremål som samlas påverkar också insamlingsprocessen i olika 
riktningar – objekt av plast åldras till exempel på ett annat sätt än ob-
jekt av trä eller metall. Nya ting kräver på så vis att ny kunskap formas 
hos dem som samlar. Samtidigt måste denna kunskap förhållas till re-
dan existerande samlingar. Andra parametrar som potentiellt har ef-
fekter på praktiken kan till exempel handla om det faktum att insam-
landet av samtid på kulturhistoriska museer i dag i hög grad bedrivs 
av kvinnor, eller om hur nationsbegreppet, som aktör och bärande del 
av museernas ordnande praktiker, har inverkat på det studerade fältet 
(Law 1994:100f). 

I materialet har jag sökt efter olika sätt som museernas samlande 
ordnas på. Dessa ordningar skapas i och mellan de nätverk som in-
volveras i samlandet av just ”samtid” eller ”historia” genom socioma-
teriella förhandlingar. Studieobjektet, det vill säga samtidsinsamling, 
framträder här som en effekt av olika sätt att ordna samlandet på; 
samlandet av historia har över tid kompletterats med ett samlande av 
samtid, vilket till viss del utmanar den tidigare praktiken. Själva stu-
diet av samtidsinsamling öppnar alltså en glipa i de kulturhistoriska 
museernas svartlådade insamlingspraktiker, ett görande som tidigare 
på många vis betraktats som självklart. 

Kunskaps- och närvaroproduktion
Mot bakgrund av den förståelse av samlandets kunskapsprocesser 
som aktör-nätverksteorin ger tillämpas ytterligare några teoretiska 
verktyg relaterade till kunskapsproduktion. Dessa syftar främst till att 
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komma nära och analysera det görande varigenom kunskap produ-
ceras.

Vetenskapshistorikerna Lorraine Daston och Peter Galison har stud-
erat hur olika vetenskapsideal tagit form inom naturvetenskapen från 
1600-talet och framåt (Daston & Galison 1992:81–128). Under 1800-talet 
växte enligt dem ett nytt objektivitetsideal fram. Nya rön inom natur-
vetenskapen visade att den mänskliga kroppen inte var helt tillförlit-
lig som vetenskapligt instrument. I stället utvecklades två olika korri-
geringspraktiker vilka Daston och Galison kallar för ”mekanisk” och 
”icke-perspektivistisk” objektivitet. Båda syftade till att kompensera 
för mänsklig subjektivitet, den förstnämnda genom tillämpningen av 
olika mekaniska apparater som exempelvis kameran. Icke-perspekti-
vistisk objektivitet handlade i stället om att arbeta bort skillnader el-
ler egenheter inom den individuella forskaren eller, i ett vetenskapligt 
sammanhang, att genom beteenderutiner och frågemallar eliminera 
skillnader i åskådning. Resultatet blev en sorts disciplinering av den 
mänskliga kroppen (Daston & Galison 1992:81–128). Dessa korrige-
ringspraktiker förkommer även inom museernas insamlingsverksam-
het. Här intresserar jag mig emellertid för på vilket sätt dessa objekti-
vitetsverktyg påverkas av att tillämpas på ett studieobjekt betecknat 
som ”samtida”, snarare än ”historiskt”.

Lingvisten Charles Goodwin har, liksom Daston och Galison, intres-
serat sig för kunskapsprocesser genom att utforska det professionella 
seendet som en form av socialt situerad och historiskt formad praktik. 
Han menar att vi genom att studera en professions praktiker, som ex-
empelvis museiinsamling, kan få syn på de objekt som utgör yrkets 
kunskapsbas. Seendet inom en praktik, och de objekt detta seende för-
ankras i, kan därför säga något om hur yrket som ett professionaliserat 
ordnande är konstruerat och format (Goodwin 1994:605). Vilka objekt 
utgör exempelvis samlandets kunskapsbas inom samlandet av sam-
tid, och skiljer de sig på något vis från professionen historiskt?

Som komplement, eller kanske snarare kontrast, till kunskaps-
teoretikerna ovan tillämpas även litteraturteoretikern Hans Ulrich 
Gumbrechts forskning om produktionen av närvaro i vardagslivet 
(Gumbrecht 2004). Denne menar att sedan filosofen René Descartes 
på 1600-talet postulerade ”Jag tänker, alltså är jag”, har vetenskapen 
fokuserat på meningsproduktion, det hermeneutiska tolkandet, som 
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överlägset studieobjekt, snarare än varandet. Därmed har effekten av 
det materiellas närvaro för mänskliga upplevelser kommit att hamna 
i skymundan. I stället hävdar Gumbrecht att vi, utöver att tolka ting 
som tecken, även kan uppleva dem fysiskt som en uppenbarelse eller 
en aha-upplevelse. Den här upplevelsen bär inte på något särskilt bud-
skap; det är inte en erfarenhet vi behöver tolka utan den utgörs helt 
enkelt av vad Gumbrecht kallar för ”a moment of intensity” (Gum-
brecht 2004:98). Känslan karaktäriseras alltså av just dess intensitet 
och styrka. Den handlar om kvantitet snarare än kvalitet och den är 
vardagens motsats – avskild, plötslig och upphöjd. Den här formen 
av kommunikation syftar alltså inte till att lära ut en viss kunskap el-
ler att påverka betraktaren i någon viss riktning. Känslan av förhöjd 
närvaro är i sig tillräcklig. Detta fenomen undersöks även empiriskt i 
denna studie: Vilken form av närvaro uppstår i mötet med så kallade 
”samtida” föremål, och hur bör dessa skeenden förstås i relation till 
samlandets kunskapspraktiker?

Kanon & arkiv
Jan och Aleida Assmann menar att det görande vi kallar för ”kultur” 
och det vi kallar för ”minne” är sammanflätade. Genom kulturella pro-
cesser skapar människan ett temporalt ramverk som överskrider det 
individuella livet. Detta kallar paret Assmann för det ”kommunikati-
va minnet” (A Assmann 2008; J Assmann 2008).18 Själva kulturen – det 
görande som människor delar emellan sig – skapas hela tiden i kon-
takt med olika tider – då, nu och sedan. När spontana och vardagli-
ga uttryck av kommunikativt minne samlas och bevaras via specifika 
minnesinstitutioner kallar Assmanns detta för det ”kulturella min-
net” (A Assmann 2008; J Assmann 2008). Det mesta i livet glöms bort, 
men mycket av det vi minns kan vi tacka samhällets olika minnesin-
stitutioner för.19 Assmanns teoretisering av det som vanligtvis beskrivs 
i termer av kultur (kommunikativt minne) och kulturarv (kulturellt 
minne) tillför en komplexitet till det minnespolitiska fältet där min-
nandets och bevarandet roll i högre grad uppmärksammas. Dessutom 

18 Aleida Assmann har vidareutvecklat det ”kommunikativa minnen” tillsammans med sin man Jan 
Assmann utifrån den franske sociologen Maurice Halbwachs, som myntade begreppet (1935).

19 Aleida Assmann delar in förmågan ”att glömma”, i motsats till att minnas, i en passiv och en 
aktiv del där den passiva glömskan kan beskrivas som en sorts slarv medan den aktiva glömskan 
är kopplad till företeelser som censur (2008, 98ff). 



38

SAMLA SAMTID

låter detta teoribygge oss komma närmare relationen mellan tid och 
minne, något som är essentiellt för museernas insamling (A Assmann 
2008; J Assmann 2008).

Aleida Assmann delar in det kulturella minnet (t ex museernas 
verksamhet) i en aktiv och en passiv del där den aktiva bevarar dåti-
den som samtid och den passiva bevarar dåtiden som förflutenhet. Det 
aktiva minnet kallar hon ”kanon”. Inom kanon ryms endast ett fåtal 
objekt. Dessa tjänar främst till att bygga kollektiva identiteter (A Ass-
mann 2008:100ff). Den process varigenom objekt tar sig in i det akti-
va kulturella minnet – kanon – benämns kanonisering (att godkänna). 
Kanoniserade föremål utmärks av selektion, värde och varaktighet 
och är relativt oberoende av historisk och social förändring. Dessa ma-
terialiteter har genom kanoniseringen transformerat ett smalt urval 
av objekt ur historien till samtid (A Assmann 2008:101). I kanon ingår 
objekt som av samtiden tillskrivs ett evigt värde som exempelvis pyra-
miderna i Egypten, den kinesiska muren eller, här i Sverige, Vasaskep-
pet. Dessa historiska objekt reproduceras via kanon ut i det samtida 
samhället i form av bilder, berättelser och replikor och får på så vis en 
samtida närvaro.

Det passiva kulturella minnet kallar A Assmann för ”arkivet”. Här 
hamnar spår och lämningar, det vill säga icke-selekterade materiella 
vittnesmål. Exempel på den här kategorin kan vara ämbetsarkiv eller 
medicinska patientjournaler där omfångsrika helheter bevaras rutin-
mässigt. Mellan kanon och arkiv skapas sålunda ett spänningsfält, en 
sorts dynamik som rymmer det kulturella minnets smalaste selektion 
(kanon) och dess vidaste expansion (arkivet) (A Assmann 2008:103ff). 
Arkivets innehåll avgör vad som i framtiden är möjligt att säga om då-
tiden. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det aktiva kulturella min-
net (kanon) definierar och bidrar till kulturell identitet hos grupper. 
Exkludering är således en förutsättning för denna del av det kulturella 
minnet. Arkivet beskriver A Assmann däremot som ett referensminne, 
en motvikt till kanons uteslutningsmekanismer och förenklingar (A 
Assmann 2008:107). 

Det A Assmann beskriver är givetvis förenklat och i viss mån till-
skruvat. I praktiken kan det vara svårt att skilja på arkiv och kanon i 
A Assmannsk mening. I den här studien tillämpas modellen som ett 
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verktyg för att synliggöra olika ytterligheter inom och utom den prak-
tik som studeras. I en museikontext är det logiskt att tolka den utåtrik-
tade verksamheten som ett uttryck för kanon: ett urval av studieobjekt 
väljs här ut (godkänns) ur samlingarna för att kommuniceras ut till 
omvärlden. Enligt logiken följer att föremålen i samlingarna utgör ex-
empel på arkivariska praktiker. Jag har emellertid valt att applicera A 
Assmanns modell för det kulturella minnets institutionella praktiker 
på samlandet som sådant för att, om möjligt, få syn på förändringar 
inom relationen kanon – arkiv vid just samtidsinsamling. 

Empiri
1988 skrev vetenskapsteoretikern Donna Haraway en numera välkänd 
text om forskarjagets situering.20 I ”Situated knowledges: the science 
question in feminism and the privilege of partial perspective” vänder 
sig Haraway mot den manliga, vita vetenskapliga blicken – en blick 
som ser allt från ingenstans (Haraway 1988). Genom uttrycket ”situe-
rad och förkroppsligad kunskap” erbjuder Haraway i stället en ny de-
finition av vetenskaplig objektivitet. I motsättning till ”blicken från 
ovan” beskriver Haraway görandet av objektiv kunskap som ett av-
gränsat och specifikt förkroppsligande och därmed ett sätt att ta an-
svar för den kunskap som produceras (Haraway 1988:581). Endast ett 
avgränsat perspektiv kan således ge en objektiv blick. Forskarjaget 
blir därför en del av empirin. Föreliggande studie avgränsas därmed 
av den mångfald av erfarenheter som mitt jag förkroppsligar. Av dessa 
är det några som mer specifikt har haft direkt bäring på tillkomsten av 
denna text.

Den här studien har en slagsida mot Nordiska museet och stock-
holmsetnologin. Detta kan till viss del förklaras av Samdoks starka fäs-
te vid denna museiinstitution och det faktum att min egen doktorand-
tjänst var förlagd till Stockholms universitet. När jag påbörjade min 
doktorandtid var jag emellertid så gott som helt ny i sammanhanget. 
Min grundutbildning i etnologi bedrevs vid Göteborgs universitet 
och präglades i hög grad av den miljön. Efter avslutade grundstudier 
arbetade jag på Nordiska museets Antikvariska avdelning under någ-
ra år. Här väcktes mitt intresse för insamling som praktik och jag fick 

20  Uppkomsten av situeringsbegreppet kan relateras till den reflexivitetsdebatt som under 1980- 
och 90-talen pågick inom bland annat etnologiämnet (se Ehn & Klein 1994).
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en fördjupad förståelse för Samdoks verksamhet. På grund av dessa 
erfarenheter har det varit relativt enkelt att närma mig fältet genom 
de personer jag redan lärt känna på museet. Samtidigt har jag vinnlagt 
mig om att, så långt som möjligt, hitta en bredd i urvalet av de museer 
jag senare fältarbetat på. Det är alltså tack vare min redan existerande 
kunskap om fältet som jag kunde göra ett informerat urval av museer 
till fältarbetet. 

Under åren som doktorand har det också successivt gått upp för 
mig att mitt fält varit konstant närvarande i min arbetsvardag. År 2001 
flyttade etnologin från Villa Lusthusporten på Djurgården till Södra 
huset på Frescati strax utanför Norrtull. Med flytten följde inte bara 
etnologer utan även en mängd föremål – från porslin och bestick till 
porträtt av professorer, fåtöljer och lampor liksom en uppstoppad kro-
kodil. De materiella spåren från Villa Lusthusporten framträdde än 
tydligare i kontrast mot den avskalade kontorsmiljön i Södra huset. I 
lunchrummet och på fikastunderna berättades inte sällan anekdoter 
från tiden på Djurgården. Ett högre seminarium kunde helt plötsligt 
förvandlas till ett potentiellt fältarbete när seniorer spontant delade 
med sig av gångna tider. Samdok och Nordiska museet har hela tiden 
funnits med som en tredje och fjärde närvarande under arbetet med 
avhandlingen, i minst lika hög grad på min arbetsplats som under de 
faktiska fältstudierna (Pripp 2010:68–70). Dessa erfarenheter har defi-
nitivt påverkat mitt fältarbete: å ena sidan har jag haft förmånen att 
ha nära till flertalet experter på mitt studiefält, å andra sidan har det 
ibland haft en hämmande effekt att hela tiden ha fältet så nära inpå 
sig. Mitt sätt att hantera detta tillstånd har varit att så långt som möj-
ligt försöka ta in och använda mig av den unika belägenhet jag be-
funnit mig i. Tack vare dessa erfarenheter har jag till viss del kunnat 
fördjupa analysen. Samtidigt får jag villigt erkänna att jag inte haft 
möjlighet att lika ingående studera det historiska samarbetet mellan 
andra etnologiska lärosäten och arkiv och museer i landet. 

Analysen tar plats redan i insamlandet av materialet. Här har jag ar-
betat medvetet reflexivt. Begreppet ringar in en metod för att granska 
forskarsubjektets roll i kunskapens tillkomst. Det innebär att jag har 
tolkat mina egna reaktioner i mötet med innehållet i arkiv och kaps-
lar. Därefter har jag försökt förstå varför jag reagerat som jag gjort, 
vad det är hos materialet som påkallat dessa reaktioner. Billy Ehn och  
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Orvar Lövgren beskriver metoden som ett mer genomtänkt sätt att an-
lita egna erfarenheter från olika situationer (Ehn & Lövgren 2012:26). 
En annan viktig aspekt de framhåller är att denna metod gör forskaren 
till både subjekt och objekt för undersökningen. Det är alltså en del i 
ett reflexivt arbete. För mig har det handlat om att göra mig själv med-
veten om varför jag reagerar på ett visst material och inte på ett annat 
och vilka konsekvenser detta kan ha haft på urval och avgränsningar. 

Här nedan redogörs för det urval av källor som kommit att konsti-
tuera ”fältet” samt vilka avgränsningar som krävts i detta arbete. 

Avgränsningar
De flesta museer är i dag väl medvetna om den postkoloniala kritik 
som riktats mot verksamheten (se West 2011; Longair & McAleer 2012; 
Levitt 2015). Hur museerna valt att hantera detta skiljer sig dock åt.  
En strategi är att i utställningar och genom forskning problematisera 
museernas ofta koloniala och nationalromantiska samlingar.21 En an-
nan, om än omedveten, strategi menar jag är att museernas samlande 
på många håll har avstannat.22 De geografiska avgränsningar som se-
dan 1900-talets början betecknats som Sverige har, i takt med muse-
ernas professionalisering och medvetenhet om den egna praktiken, 
tonats ner samtidigt som de ändå fortsatt att utgöra grundvalarna för 
museernas verksamheter.23 Likaså avgränsas det material den här stu-
dien bygger på rumsligt av Sveriges gränser. Detta är till viss del en 
praktisk avgränsning, men kulturhistoriska museer i Sverige var dess-
utom tidigt ute med att etablera en formaliserad och samordnad in-
samling av den egna samtiden. Sverige betraktas i internationella 
museisammanhang ofta som ett föregångsland när det kommer till 
insamlingsfrågor (Lagerkvist 2002:15; Silvén 2004:164). Jag har emeller-
tid avgränsat studien till Sveriges geografiska gränser för att undvika 

21 T ex Sápmi på Nordiska museet 2007; Site unseen: dwellings of the deamons av Fred Wilson 
på Världskulturmuseet i Göteborg 2007; Med världen i kappsäcken på Etnografiska museet 
2001–2002.

22 Detta gäller framför allt etnografiska museer. Samtidigt kan konstateras att samlandet vid 
de flesta kulturhistoriska museer i dag inte går att jämföra med samlandets omfattning under 
museernas etableringsperiod vid sekelskiftet 18/1900. Men även under 1900-talet samlade och 
dokumenterade många museer i mycket högre grad än i dag. Se t ex Nordiska museets verksam-
het under 1900-talets första hälft (se Medelius, Nyström & Stavenow-Hidemark 1998; Gustavsson 
2014).

23 1905 upplöstes den union mellan Sverige och Norge som ingicks 1814. 
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en alltför ohanterlig mängd material och för många specifika natio-
nella kontexter att kartlägga.  

Tidsmässigt avgränsas empirin bakåt i tiden av det årtal som eta-
blerats i historieskrivningen för Samdoks grundande – 1977 – och 40 
år framåt till 2017. Under denna tidsperiod har det pågått en aktiv och 
formaliserad insamling med uttalat syfte att samla samtid på kultur-
historiska museer i Sverige. Min materialinsamling sammanfaller 
även med denna period på så vis att jag bedrivit arkivstudier på mate-
rial samlat vid Nordiska museet under 1970-talets slut men också del-
tagit i möten och gjort intervjuer med experter inom fältet, där vissa 
varit verksamma vid Samdok och andra inte. Studien kontextualiseras 
även i hög grad av tidigare forskning rörande de former av insamling 
som pågick före den här studerade tidsperioden. Avhandlingen byg-
ger därtill på material hämtat från en rad olika källor. Nedan kommer 
jag att redogöra för respektive materialkategori. 

Urval
En del av materialet består av elva djupintervjuer med representanter 
från lika många kulturhistoriska museer. Här har urvalet styrts av de 
museer som har en uttalad kulturhistorisk inriktning snarare än ex-
empelvis en natur- eller konsthistorisk. Av naturliga skäl har jag ock-
så valt bort museer som inte bedriver någon form av aktiv insamling. 
Även museer som i huvudsak samlar material från en avgränsad his-
torisk epok, som till exempel forntid och/eller medeltid, har exklu-
derats (t ex Statens Museer för Världskultur och Statens Historiska 
Museer). Med detta sagt, vill jag ändå påpeka att det i de flesta musei-
samlingar finns undantag mot ovanstående urvalskriterier. Inom sam-
lingsverksamhet förekommer det nästan alltid tematiska glidningar. 
Länsmuseer har till exempel ofta arkeologiska samlingar och kultur-
historiska samlingar. Naturhistoriska museer innehåller givetvis ock-
så ett kulturhistoriskt perspektiv på samlingarna, och konsthistoria 
kan självklart betraktas som en form av kulturhistoria. I de flesta kul-
turhistoriska museers samlingar förekommer också konst- och natur-
historiska artefakter. 

Gemensamt för samtliga museer i avhandlingen är att de alla be-
tecknar sina samlingar som kulturhistoriska samt att de bedriver en 
aktiv insamling av något slag. Därutöver har urvalet en geografisk 
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spridning i landet samt inrymmer olika storlekar och former av mu-
seer: statliga museer, kommunala museer, länsmuseer och specialmu-
seer.24

Åldrarna hos dem som djupintervjuats spänner över ungefär 30 år: 
från 35- till 65-års åldern. Av dem är endast en man. Samtliga är födda 
i Norden och kan beskrivas som tillhörande medel- och övre medel-
klass. Denna demografi speglar, om än något tillskruvat, dem som ar-
betar med insamling och dokumentation i landet liksom bemanning-
en på svenska museer generellt.25 Dessa data är av relevans här för att 
de visar att kulturhistoriska museer i dag personalmässigt fortfarande 
utgör en relativt homogen grupp med avseende på ålder, kön, ras och 
klass liksom även som bärare av ett kulturellt och ekonomiskt kapi-
tal.26 En dylik homogenitet inom praktiken kan således vara av rele-
vans för att förstå studieobjektet bättre.  

Studiens huvudinformanter är inte heller anonymiserade.27 Som 
del av samma nätverk är de intervjuade lätta att känna igen av kolle-
ger runt om i landet. På de flesta museer är det dessutom ofta endast 
en person som ansvarar för insamling. Nämns museet, eller typen av 
museum, är det enkelt att lista ut vem som avses. En anonymisering 
är alltså i stort sett omöjlig. Samtidigt finns det en viktig poäng med 
att inte anonymisera dessa individer. Som bärare och förmedlare av en 
specifik museipraktik, experter inom ett visst fält, är det avgörande för 
historieskrivningen att inte osynliggöra en grupp som redan till viss 
del är marginaliserad inom fältet.28 Däremot har min ambition varit 
att så långt som möjligt anonymisera nätverkens medlemmar under 
 

24 Se i källförteckningen under rubriken Inspelade intervjuer för lista över museer och informanter.

25  Myndigheten för kulturanalys gav 2019 ut rapporten ”Museer 2018: Kulturfakta 2019:1”. Här 
presenteras officiell statistik om museerna i landet. Rapporten uppger att fler kvinnor än män 
generellt sett arbetar på museer. Ju mer kvalificerad tjänst (personalansvar eller liknande) desto 
jämnare är dock könsfördelningen. På de statliga institutionerna är män i ledande ställning över-
representerade. Bland de kommunala museerna utgör 2/3 av de anställda kvinnor (Myndigheten 
för kulturanalys 2019:19).

26 Den demografiska bedömningen utgår från de fakta om härkomst, uppväxt, utbildning och 
karriär som intervjupersonerna delgivit mig. Slutsatserna presenterade ovan om informanternas 
demografiska sammansättning utgår således från dessa data snarare än den personliga identi-
teten. Det är alltså möjligt att vissa av studiens informanter själva skulle beteckna sig annorlunda 
med avseende på kön, klass och ras.

27  I studien tillämpas begreppet ”informant” för att ringa in de personer som genom samtal och 
intervjuer i dialogform delger mig, i egenskap av forskare, en kollektivt formad kunskap om fältet.

28  Detta resonemang utvecklas i kapitel 3, Samlarna.
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den tid jag fältarbetat på möten och konferenser såvida dessa inte be-
sitter en uttalad maktposition. 

Fältarbetet på nätverksmöten inleddes på Nordiska museet hösten 
2011, på det som kom att bli Samdoks sista höstmöte. Sedan dess har 
jag följt den process som nu resulterat i ett nytt nätverk, Dokumen-
tation av samtida Sverige (DOSS). Det har inneburit att jag deltagit i 
ett flertal möten mellan 2011 och 2017. Till en början på kortare upp-
startsmöten, där det nya nätverket sökte form och innehåll, och efter 
hand vid reguljära så kallade ”Höstmöten” en gång om året. men ock-
så poolmöten eller ”arbetsgruppsmöten” som de senare kom att kall-
las. Därtill har jag även fältarbetat på Riksförbundet Sveriges Museers 
(RSM) Vårmöte vid tre tillfällen.29

En del av materialinsamlingen har även bedrivits vid Nordiska mu-
seets arkiv, där två hemundersökningar i huvudsak har granskats: en 
från 1979 och en från 1986.30 Mina arkivstudier pågick under hösten 
2011 och våren 2012 då jag besökte arkivet vid ett antal tillfällen. Inled-
ningsvis och avslutningsvis intervjuade jag två intendenter på arkivet 
om verksamheten. Under dessa intervjuer gjorde jag minnesanteck-
ningar som senare renskrevs. Båda intervjuerna ägde delvis rum i ar-
kivet och delvis på kontoret. På så vis fick jag möjlighet att fotografera 
och prata om de rumsligheter som det studerade arkivmaterialet var 
en del av.

Grå källor
En stor del av materialet utgörs av så kallade ”grå källor”.31 Med ut-
trycket vill jag ringa in ett material som befinner sig mittemellan 
olika kategorier, det vill säga textbaserade källor som kan användas 
som både referenskälla och som empiri för analys. En rad publikatio-
ner från Nordiska museet, vilka behandlar just samtidsinsamling, an-
vänds exempelvis som referens för att beskriva historiska processer 

29  För en fullständig redogörelse över samtliga möten se källförteckning under Observationer.

30  Undersökningen från 1986 lyfts inte upp specifikt i texten men har ändå bidragit till en djupare 
förståelse för Hemundersökningarna.

31 Jag använde begreppet ”grey sources” första gången i min masteruppsats, då på inrådan från 
min brittiska handledare Diana Walters (Unge 2008). Jag förstod då begreppet som väletablerat 
i en anglosaxisk kontext. I efterhand har jag sökt efter litteratur att förankra det i men inte hittat 
någon. Däremot är begreppet ”grey literature” etablerat inom bland annat kulturgeografi där det 
syftar på litteratur som är antingen opublicerad eller publicerad inom ramen för en ickekommersi-
ell kontext, t ex statliga rapporter, policydokument eller konferensprotokoll.
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som museet har gått igenom, men också som ett material för analys. 
Det rör sig främst om publikationer producerade vid Samdoksekreta-
riatet som tidskriften Samtid & museer.32 Dessa utgör ett värdefullt käll-
material, då de har producerats av den verksamhet som jag delvis un-
dersöker och som därför innehållsligt och materiellt utgör relevant 
empiri. Samtidigt är dessa publikationer också ett material som jag 
i andra sammanhang behöver luta mig mot för att styrka vissa fakta. 
Inom ramen för Samdok har sedan starten en omfattande mängd pu-
blikationer producerats, texter vilka kan analyseras som empiri och 
forskningspublikationer där redan publicerade fakta hämtats, det vill 
säga en sorts grå källor.

År 2001 inleddes projektet Samtiden som kulturarv (SKARV) vid 
Nordiska museet under ledning av Eva Silvén, som under flera år 
också var ansvarig för Samdoksekretariatets verksamhet. Syftet var 
bland annat att genom en analys av svenska museers samtidsdoku-
mentationer ”synliggöra museernas och deras tjänstemäns betydel-
se för konstruktionen av kulturarv och att återföra dessa kunskaper 
till de berörda” (Silvén & Gudmundsson 2006:9).33 Sju av Samdoks ca 
80 medlemsmuseer deltog och hade i snitt 1–2 månader på sig att in-
ventera sina samlingar. Varje museum författade en rapport utifrån 
gemensamma frågeställningar (Silvén & Gudmundsson 2006:10).  De 
undersökningar som bedrevs här kan betraktas som ett gott underlag 
för djupare studier. Till kategorin grå källor räknar jag även museiut-
redningar, diverse rapporter om museer, tidningsartiklar och nyhets-
reportage på radio och teve. Jag har också deltagit i olika former av 
konferenser, boksläpp och nätverksträffar som berör mina frågeställ-
ningar och mitt studieobjekt vilka genererat både ett källmaterial och 
ett referensmaterial. 

Fält- & analysmetoder
Liksom de flesta teorier styr även aktör-nätverksteori analysmetoder-
na. Eftersom de olika ordnanden som studeras kan bestå av en mängd 
komponenter av skild natur, riktas uppmärksamheten under fältarbe-
tet åt många olika håll samtidigt. Vilka specifika metoder har då till-

32 Tidskriften gavs ut från 1977 till 2011: Samdokbulletinen 1977-96, Samtid & museer 1997-2009, 
Samdokforum (digital) 2010-11. Tidskriften finns på Sveriges museers hemsida.

33  Dessa finns tillgängliga på Riksförbundet Sveriges museers hemsida.
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lämpats för att studera dessa ordnanden och hur har det hela gått till? 
Företagsekonomen Barbara Czarniawska har både tillämpat och 

skrivit om den metod som innebär att forskaren ”följer objektet” ge-
nom olika nätverksprocesser (Czarniawska 2007). I denna studie ut-
görs objektet i en snäv avgränsning av ”samtidsinsamling”, men för att 
förstå denna praktik fullt ut har objektet vidgats till att även innefatta 
museernas samlande historiskt. För att kunna följa samlandet genom 
olika former, tider och platser har jag valt att närma mig fältet genom 
en multilokal etnografi bestående av: deltagandeobservation, djupin-
tervjuer och arkivstudier på olika platser. Därtill har en stor del av stu-
dien ägnats åt att studera de rumsligheter som omger samlandet och 
det insamlade materialet – museer, arkiv och magasin. Genomgående 
har analysen dessutom fokus på både det generella och det partikulä-
ra. En konsekvens av detta ständiga sökande på olika betydelsebäran-
de nivåer är att analyser baserade på ANT inte sällan landar i en över-
gripande kartläggning av aktörer, nätverk och dess rörelser. För att 
motverka en sådan tendens riktas analysen därför i stället mot mer 
empirinära ordningar eller ordnanden (Law 1994). 

Eftersom jag tidigare arbetat med samlingsfrågor på flera museer, 
har det fält jag studerat till stora delar varit känt för mig. Att ha per-
sonliga erfarenheter av fältet har både för- och nackdelar. Antropolo-
gerna Lynne Hume och Jane Mulcock (2004) har skrivit om hur etno-
grafens dubbla uppgift – den att samtidigt hålla närhet och distans till 
sitt studiefält – ofta ger upphov till motstridiga känslor. De menar att 
känslan av att ständigt känna sig lite obekväm också är det som gör fäl-
tarbetet produktivt. Den som tillåter sig att vistas i obekväma rumslig-
heter kan också använda känslan för att lära sig något om fältet (Hume 
& Mulcock 2004:11–12). Jag kan relatera till beskrivningen av att fältet 
genererar en sorts inre konflikt, då även jag har stått inför utmaning-
en att försöka skapa distans till det jag studerar för att kunna upptäcka 
det på nytt utan att för den skull tappa närheten. De här erfarenhet-
erna ledde mig inledningsvis bort från människor och mot föremål, 
byggnader och platser. I efterhand ser jag det som en omedveten stra-
tegi eller metod för att hantera problematiken med att fältarbeta på 
känd mark – ett sätt att ställa nya frågor till materialet. 

Nedan redovisas de huvudsakliga fältarbeten som utgör studiens 
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empiri. Därefter följer ett reflexivt resonemang om tillämpning av 
analysmetoder och de empiriska och analytiska slutsatser dessa resul-
terat i.

Att ”fältarbeta i arkiv”
Många etnologer har fältarbetat i arkiv (t ex S Ekström 2002; Steinrud 
2008; Gustavsson 2017). För de flesta syftar uttrycket på ett försök att 
levandegöra och förstå det förflutna och på så vis möjliggöra etnolo-
giska studier av tider och platser som tidsmässigt ligger utom räck-
håll för dagens forskarsamhälle (se Steinrud 2008; Lennartsson 2010; 
Jönsson & Nilsson 2017). Marie Steinrud med flera använder till ex-
empel termen ”närläsning” för att beskriva en sådan metod (Steinrud 
2008:35ff). I Karin Gustavssons framskrivning av metoden redogörs 
för en pendelrörelse mellan olika betydelsebärande lager i materialet 
(Gustavsson 2014:121–136). Jag har också studerat historiska källor, om 
än med prefixet samtid, som en del av mitt fältarbete. I de hemunder-
sökningar jag granskat på Nordiska museets arkiv är det inte i första 
hand innehållet i texterna och bilderna jag intresserat mig för utan 
snarare hur undersökningen var gjord, varför den utförts på ett visst 
sätt och hur materialet redovisats. Liksom för Gustavsson har det varit 
dessa olika lager av information som stått i analysens centrum – inne-
håll, utförande och det materiella paketerandet av empirin – var den 
förvaras och hur den förvaltas. 

För att besvara avhandlingens frågeställningar krävs dock mer än en 
närläsning av det arkiverade innehållet. Analysen innefattar även den 
materialitet som omsluter källmaterialet – museibyggnaden, arkiv, 
magasin, katalogiseringssystem och databaser – som ett inne- och ute-
slutande ramverk för verksamhetens praktiker. Dessa utgör en mate-
riell och idémässig grund som validerar museernas existens och fort-
satta arbete (Svanberg 2009). En förlängning av arkivstudierna kretsar 
därför kring hur samtidsinsamling kan förstås genom inte bara de 
människor som förvaltar insamlat material utan också de platser som 
omger det. Uttrycket ”att fältarbeta i arkivet” används således inte me-
taforiskt utan bokstavligt. Här delas materialiteten in i två olika nivåer 
– dels de dokumentationer och föremål som samlats in, dels de platser 
och sorteringssystem som omsluter det insamlade (jfr Lilja 1996). 
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Intervjuer & deltagandeobservation
Intervjufrågorna var tematiskt indelade och semistrukturerade. Ett 
första tema handlade om informantens arbete på museet, det andra 
om synen på kulturhistoriska museer generellt och det tredje om 
det specifika arbete som riktades mot samtiden. Genom alla tre te-
man fanns frågor som berörde de kroppar, rum och ting som var av 
vikt för respektive område. Samtidigt har det varit viktigt att vara öp-
pen för det oväntade i varje intervjusituation. Därför har informanter-
na givits utrymme att utveckla sina tankar inom ett visst tema. Ibland 
har platsen för intervjun eller en oväntad händelse fått styra samtalet. 
I vissa fall har vi exempelvis börjat samtalet i magasin eller arkiv för 
att avsluta på kontoret och ibland tvärtom. Informanterna har därtill 
ombetts att visa de platser och sammanhang som är viktiga för dem 
i deras yrkesroll på museet. Samtalen har oftast varit långa och inten-
siva, ibland har vi umgåtts en hel dag och som kortast en timme. Vid 
flera tillfällen har även kolleger till den intervjuade spontant deltagit 
och berättat mer om sina specifika kompetenser. Hos de flesta infor-
manter har jag observerat ett starkt engagemang för ämnet. Ibland 
har samtalet kommit att närma sig en sorts arbetslivsintervjuer, kan-
ske speciellt för de två informanter som gått i pension. Samtliga in-
tervjuer är transkriberade och bevarade på institutionen för etnologi, 
religions historia och genusvetenskap, Stockholms universitet.

I linje med Barbro Klein ser jag transkriberingen av intervjumateri-
alet som en analytisk akt (Klein 1990). Jeffrey Nealon, professor i eng-
elska och filosofi, och Susan S Giroux, professor i engelska och kul-
turstudier, har även beskrivit läs- och skrivakten under forskandet 
som ett led i en situeringsprocess på så vis att själva läsningen inbju-
der forskaren till en förståelseakt (Nealon & Giroux 2012). Förståelsen 
uppkommer då i görandet, det vill säga det görande som läsning och 
skrivande faktiskt är. Dessa aktiviteter är göranden som lätt misstas för 
icke-görande, då mycket av det som händer är osynligt för ett yttre öga. 
Görandet sker så att säga på ”insidan”, mellan medvetande och kropp. 

Mitt deltagande på museimöten har bestått av att göra samma saker 
som alla andra: lyssna på föreläsningar, göra anteckningar, fika och äta 
lunch tillsammans, promenera och eventuellt delta i en gemensam 
middag. På kvällarna har jag skrivit rent anteckningar och återhämtat 
mig. Det har varit svårt att få fatt på vad det är som händer på dessa 
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möten, att separera min observation från mitt deltagande. För att göra 
”material” av möten har jag behövt beskriva dem i text, prata om dem 
med handledare och kolleger och sedan återigen skriva om dem. Ett 
annat viktigt verktyg under dessa fältarbeten har återigen varit kame-
ran. Den har hjälpt mig att ställa mig vid sidan av och betrakta samt 
erbjudit ett sätt att reflektera över händelser i efterhand.

Att bära med sig en medvetenhet om de studerade fältens olika 
kontaktytor använder jag också som en form av analysmetod som, i 
linje med ANT, tar hänsyn till ordnandets sociomateriella olikartade 
dimensioner. Det material som samlats in och analyserats är inte så åt-
skilt som det kan se ut i redovisningen ovan. Intervjuer ger inte bara 
information i form av det informanten berättar om utan även om det 
sammanhang där intervjun utförts. Sammanhanget kan omvänt ock-
så påverka intervjufrågor och svar. Liksom när jag fältarbetat i arkivet 
har det vid deltagandeobservationer på museimötena inte bara varit 
deltagarna och de teman som diskuterats som har varit av vikt, utan 
också själva platsen för mötet: var i landet vi befinner oss, lokalerna 
och inventarierna. 

Ordnanden & fallstudier
På grund av empirins olikartade karaktär var det också svårt att påbör-
ja den analytiska processen innan hela fältarbetet var avklarat. Det var 
inte förrän arkivstudier, deltagandeobservation vid nätverksmöten 
och de flesta djupintervjuer var genomförda som det gick att få över-
blick över empirin och därmed de ordnanden som pågick. Denna ana-
lys skedde i huvudsak vid skrivbordet, även om analytiska idéer och 
uppslag till möjliga slutsatser till viss del uppkom redan i fält. Att un-
der pågående fältarbete transkribera intervjuer har exempelvis varit 
det som har gett insyn i och överblick över det omfångsrika material-
et. 

Genom att söka efter ordnanden i detta ansenliga material fram-
trädde succesivt olika teman. Konkret skedde detta med hjälp av 
post-it lappar, mängder av empirirelaterade utskrifter och ett antal 
mind-maps. Arkivmaterialet visade tydligt på ett ordnande och kate-
goriserande av insamlad materia – ting – men dessa objekt förhandla-
des även på nätverksmöten och under intervjuer: Här samtalades om 
för- och nackdelar med olika föremålsdatabaser; vissa museer hade 
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exempelvis särskilda rum för föremål som kanske skulle bli en del av 
samlingarna. Andra funderade en hel del på förhållandet mellan att 
samla det som kallades för ”föremål” och att göra så kallade ”doku-
mentationer”. Här pågick alltså ett aktivt ordnande av Tingen. 

Utöver detta noterade jag att studiens informanter hela tiden  
ordnade eller ”värderade” olika projekt. På möten fick till exempel  
dokumentationer som satte fokus på maktfrågor stor uppmärksamhet 
snarare än projekt som riktades mot mer traditionella studieobjekt 
kring seder, vanor och traditioner. Detta tema berördes även i flera 
intervjuer. Det som ordnades här betecknade jag som det analytiska 
temat Tanken, olika idéer om vilka studieobjekt som var relevanta för 
insamling.

Genomgående i materialet fanns även en pågående diskussion om 
vad som utmärkte själva praktiken – var det metoderna, ett samtidsfo-
kus, samordningen eller det sätt varpå medlemmarna delade sin kun-
skap mellan varandra? Det blev tydligt för mig att Samlarna, genom 
möten, utvärderingar, riktlinjer, tidskrifter och publikationer ordna-
de sig själva.

Som en bakomliggande förutsättning för hela praktiken – så själv-
klar att den var svår att se – låg även ett ordnande av Tiden. Genom att 
märka praktiken med prefixet ”samtid” förhöll sig fältet till ett förgi-
vettaget historiskt fokus. Här samlades något annat än vid mer ”tra-
ditionell” museiinsamling. Vissa betraktade samtidsinsamling som 
en naturlig följd av museernas allmänna professionalisering, medan 
andra ansträngde sig för att markera ett brott med, en skillnad mot 
tidigare insamling. Praktikens temporala fokus löpte därmed som en 
villkorande röd tråd genom de olika empiriska fälten. 

Dessa fyra ordnanden kom att bli det skelett jag byggde upp text 
och analys kring. Inspirerad av folkloristen och museologen Anne Er-
iksens metodiska tillämpning av ”case studies” i sin forskning om det 
kulturella minnets förändring i en norsk kontext (Eriksen 2014) valde 
jag att bygga varje kapitel kring olika fallstudier. I avhandlingen ut-
forskas således respektive ordnande – Tingen, Tanken, Samlarna och 
Tiden – genom en utvald fallstudie. Eriksen stödjer sig teoretiskt på so-
ciologerna Jean-Claude Passerons och Jacques Revels forskning om att 
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lära sig ”tänka med fallstudier” (Passeron & Revel 2005).34 Dessa menar 
att en betydande fördel med fallstudier som empiriskt källmaterial är 
att de hjälper forskaren att pendla mellan närhet och distans. För att 
tydliggöra fallstudiens empiriska egenskaper jämför Passeron och Re-
vel den med ett annat empiriskt grepp – exemplet. Ett exempel är all-
tid ett exempel på någonting, en övergripande idé om något. Även om 
exemplet i sig är väldigt specifikt får det sin betydelse i relation till en 
mer generell, övergripande poäng. Exemplet gör alltså det generella 
specifikt och låter det specifika reflektera det generella. En fallstudie 
är däremot ett medel för att utmana generella, vedertagna sanningar; 
en fallstudie har ofta sitt ursprung i en konflikt mellan ett etablerat re-
gelverk och de förväntade resultaten av regelverkets användning. Den 
här konflikten är produktiv, den genererar ambivalens och tvetydig-
het i materialet. En fallstudie är därför otydlig och svårtolkad snarare 
än redovisande och klar, som ett exempel. Det är således det mångbott-
nade i fallstudien som gör den analytiskt intressant. Det betyder emel-
lertid inte att fallet existerar fritt från de aktörer eller ordningar som 
dominerar samhället i övrigt. Tvärtom är fallstudien intressant just för 
att den konflikt som genereras ofta förhåller sig till dylika övergripan-
de sätt att ordna det studerade fältet på. Därav uppträder även pend-
lingen mellan närhet och distans (Passeron & Revel 2005:16ff; Eriksen 
2014:10–11). Utöver de skäl som angetts ovan för att låta respektive kapi-
tel utgå från en specifik fallstudie, öppnar tillvägagångssättet även för 
att metodiskt ”följa objektet” samtidsinsamling genom olika material-
kategorier, platser, sammanhang och tider. 

Ordningarnas ordning 
Disposition och kapitelindelning kan också betraktas som en effekt 
av att arbeta med multilokal etnografi. Till skillnad från studier som i 
huvudsak samlats med en viss metod på en specifik plats, har den här 
undersökningen vuxit fram ur en kombination av flera olika fältmeto-
der, tillämpade på ett flertal platser. Konsekvensen av en så varieran-
de och rörlig empiri är att de skilda kategorierna alla kräver kontextu-
alisering för att bli begripliga. Att både metod, tid och sammanhang 
för materialinsamling skiftar har bäring på vilken sorts analys som är 

34 Originaltiteln är Penser par cas (2005) vilket ungefär betyder ”Att tänka med fallstudier”.
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möjlig att göra. En fallstudiebaserad disposition ger forskaren utrym-
me för att både kontextualisera skilda empiriska nedslag och att sam-
tidigt lyfta analytiska teman som bär på en extra komplexitet i rela-
tion till studieobjektet. 

Studiens syfte är att undersöka hur samtid har samlats, vad som 
ordnat detta samlande och vilka relationella effekter denna praktik 
har haft på samlandets kunskapsprocesser. Den bakomliggande fråga 
syftet grundar sig på handlar om vad som händer när minnesinsti-
tutioner arbetar med insamling av den egna samtiden. För att förstå 
samtidsinsamling har jag behövt studera samlandet på kulturhistoris-
ka museer i stort. Samlandet är därför den röda tråden i studien, det 
studieobjekt som styrt val av fält, metod och även avhandlingens dis-
position. I det görande samlandet består av har övergripande ”sätt att 
ordna” identifierats. Dessa utgör de fyra analytiska ingångar utifrån 
vilka avhandlingen har strukturerats. Dessa fyra ingångar är ordnan-
det av Tiden, ordnandet av Samlarna, ordnandet av Tingen och slutli-
gen ordnandet av Tanken. Dessa fyra kapitel erbjuder läsaren komplet-
terande sätt att förstå samlandet av samtid på. Eftersom studien utgår 
från att samlandet skapas relationellt, kan respektive ingång även ingå 
i ett, eller flera, av de andra kapitlen.  

Kapitel 2, Tiden, redogör för ordnandet av ”landet bakom” sam-
landet av samtid. Begreppet kommer från John Laws tillämpning av 
tyskans Hinterland och syftar på en sorts mall som avgör vad i nuet 
som är möjligt att säga eller göra (Law 2004). I detta fall utgör ordnan-
det av tiden en grundläggande förståelse av det kulturhistoriska sam-
landet som sådant. 

Kapitel 3, Samlarna, skildrar hur de som samlar ordnar sig själva och 
den egna verksamheten genom en omfattandet mötesverksamhet de-
finierad som utsträckta rumsligheter. Den empiriska fallstudien utgörs 
av Samdoks sista Höstmöte 2011. För att förstå och tolka informan-
ternas berättelser om verksamheten tillämpas bland annat Birgitta 
Svenssons modell över sambandet mellan begreppet tidsanda och det 
livshistoriska berättande som präglat moderniteten (Svensson 1997). 

I kapitel 4, Tingen, utgörs fallstudien av en av Samdoks allra första 
poolprojekt – en Hemundersökning från 1979. Genom denna doku-
mentation får läsaren följa hur tingen ordnas och bevaras med hjälp 
av en blandning av traditionella och nyskapade insamlingspraktiker. 
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Detta vetenskapliggörande analyseras med hjälp av begreppen profes-
sionaliserat seende (Goodwin 1997) samt mekanisk respektive icke-per-
spektivistisk objektivitet (Daston & Galison 1992). Här förs även ett re-
sonemang om museiobjektens produktion av närvaro med stöd hos 
litteraturteoretikern Hans Ulrich Gumbrecht (2004).

I kapitel 5, Tanken, får vi stifta bekantskap med en samtida insam-
ling från 2017, då Stadsmuseet i Stockholm dokumenterade terror-
attentatet på Drottninggatan i Stockholm. Här är det ordnandet av 
studieobjekten som står i fokus, det vill säga de idéer som omgärdar 
och motiverar det som samlas. Detta ordnande av samhällets kollek-
tiva kulturella minne förankras främst i Aleida Assmans uppdelning 
av minnandet i ett aktivt (kanon) och en passivt (arkiv) görande (A Ass-
mann 2008).

 I det sjätte och avslutande kapitlet, Samtiden, sammanfattas de ti-
digare kapitlens empiriska och analytiska fynd. Därefter fördjupas 
analysen utifrån några av studiens kärnbegrepp. Fynden från de fyra 
analytiska kapitlen sammanförs här för en redogörelse som svarar 
mot studiens syfte. Utöver denna ägnas avslutningsvis utrymme åt 
samtidssamlandets kunskapsprocesser och därmed konsekvenserna 
av att praktikens temporala fokus – då, nu och sedan – över tid har om-
förhandlats och förändrats. 





2.  
Tiden

 

eller landet bakom
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Samlandets riktningar och platser är avgörande i studiet av dess prak-
tik. Med riktning avses här både temporala angivelser för samlandet 
– insamling för dåtid, nutid eller framtid – och att ta ut riktning mot 
olika former av studieobjekt – en specifik plats, en viss materialitet, 
en viss tid. I det här kapitlet ligger emellertid fokus på de komplexa 
förhållanden som ligger bakom museernas samtida samlande, de 
historiska trådar som gjort just denna praktik möjlig (jfr Mellander 
2018:48ff, 255). 

För denna analys är John Laws begrepp ”hinterland” avgörande 
(Law 2004). Hinterland betyder direktöversatt ”inland”, men i Laws 
tolkning är prepositionen ”hinter”, det vill säga ”bakom”, väsentlig. 
Begreppet anger både en plats och en riktning – ”landet bakom”. Hin-
terland kan beskrivas som en sorts schablon eller mall, som avgör vad 
i nuet som är möjligt, eller inte är möjligt, att säga eller göra. Enligt 
Law ringar landet bakom in knippen av historiskt framväxta sociala 
och materiella förutsättningar (Law 2004:34). Även ett hinterland upp-
förs relationellt i nuet genom nätverk, där en rad aktörer med skiftan-
de kvalitéer och former kan ingå, som texter, institutioner, föremål 
eller metoder. Även de samtida nätverken som kopplar an till landet 
bakom kan ändra form och innehåll. Dessa historiska trådar är alltså 
föränderliga beroende på samtida skeenden (se Mellander 2018:255). 
Inom den studerade praktiken refereras och aktiveras olika delar av 
det förflutna. Ibland stabiliseras dessa och kan då inta formen av en 
svart låda – något självklart och givet – men i andra fall ruckar proces-
ser i samtiden på nätverkens sammansättning och synliggör på så vis 
dess delar. I det här kapitlet kommer jag att beskriva och analysera 
museisamlandets hinterland, främst utifrån samlandets olika tempo-
rala dimensioner. 

Kapitlet ger alltså kunskap om hur samlandet har växt fram som en 
museivetenskaplig praktik, vilka aktörer som varit verksamma i detta 
ordnande samt hur dessa skeenden i samtiden öppnar för specifika 
sätt att tänka och förstå samlandet på och samtidigt utestänger andra 
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förståelser. På så sätt skildras också vilka ramar som avgör vad som är 
möjligt att göra och inte göra inom samlandets praktik i dag. 

Samlandes tempus
När det vi i dag kallar för kulturhistoriska museer etablerades, runt se-
kelskiftet 1900, byggde urvalskriterierna för insamling på principer 
förankrade i den tidens samtid. Det övergripande syftet var att beva-
ra fragment av ett tänkt förgånget, ett historiskt helt, som över tid för-
svunnit, brutits upp och lösgjorts från sin ursprungliga kontext (Kirs-
henblatt-Gimblett 1998:17ff). De objekt som samlades syftade därför 
till att representera en historisk tid. De samlades inte i första hand för 
sin betydelse i det samtida sammanhanget, där de ofta hade tjänat ut 
sitt ursprungliga syfte (t ex slagan) och ersatts av modernare varianter; 
de samlades in för sin historiska betydelse.35 Kulturhistoriska objekt 
krävde på så vis den tidigare kontextens död för att kunna etableras i 
sitt nya sammanhang (Gustafsson Reinius 2008:75). Själva museisam-
lingen blev till en ny helhet, upprättad ur en förlorad kontext. 

Museernas intresse för både andlig och materiell kultur förankra-
des sålunda i, och motiverades av, det försvinnande förgångna. Vur-
men för dåtiden sträckte sig också långt utanför arkiv och museer. 
Den var en del av det moderna projektet, ett intresse som delades av 
människor av olika klass, ålder, kön och politisk tillhörighet (Arcadius 
1997; Skott 2008). Arcadius beskriver processen på följande vis: ”Beva-
randet var inte utvecklingens hindrande motsats, snarare ännu en av 
dessa saker som männen utvecklade” (Arcadius 1997:47). Det var också 
ett intresse som var förankrat i stora delar av Europa och Nordamerika 
(Bendix 1997). Det är därför viktigt att hålla i minnet att idén om sam-
landet av dåtid var en del av den tidens tidsanda; det var en samtida 
idéströmning som präglade samhället i stort, ett intresse med bred 
samhällsförankring som på många vis kan liknas vid dagens engage-
mang för miljöfrågan. Att engagera sig i samlandet av historia låg helt 
enkelt i tiden – det var modernt. Så i en mening samlades dessa mate-
rialiteter ändå in utifrån sin nya, samtida betydelse som just vittnesbörd 
  

35 Slagan är ett jordbruksredskap som användes för att tröska, det vill säga skilja agnarna från 
sädeskornen. I och med industrialiseringen uppfanns mer effektiva jordbruksredskap som ersatte 
slagan.
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om historiska seder, vanor och traditioner. De var på en och samma 
gång samtida och historiska.

Birgitta Svensson har undersökt just denna koppling mellan tids-
anda och kunskapsproduktion genom att studera levnadsberättelser. 
För att förstå levnadsberättelser menar Svensson att den historiska och 
kulturella kontext dessa liv levts inom måste undersökas (jfr Arvids-
son 1998; Wolanik Boström 2005). Hon sammanfattar detta historiska 
sammanhang med begreppet tidsanda (Svensson 1997:41). Genom att 
ta hänsyn till tidsandans relation till levnadsberättelser, och vice ver-
sa, kan eventuella maktperspektiv synliggöras. Maktperspektiv tolkas 
i detta sammanhang som det som är möjligt att säga, göra och erfara 
under en viss tidsperiod, det vill säga en sorts kunskapsbetingelser el-
ler dominerande ordning.

Möjligheten att dokumentera det gamla allmogesamhället mins-
kade successivt i takt med industrisamhällets framväxt, och snart 
fanns det inte tillräckligt många kvar som kunde vittna om det förmo-
derna samhället. Historiska artefakter blev allt svårare att upptäcka. 
Dessutom började den tidiga industrialismens spår också försvinna. 
Sammantaget ledde detta fram till delvis nya sätt att tänka kring in-
samling. Därför riktades vid 1900-talets mitt ett allt större fokus mot 
industrialismens födelsetid och arbetarnas minnen (Nilsson 1996; 
Skott 2008:260). Men fastän den nu undersökta tidsperioden låg när-
mare nuet, betraktades den fortfarande som dåtid. Föremålen och 
arkivalierna representerade i första hand det förgångna, människors 
minnen – inte nuet.36 

Trots det dominerande intresset för historia samlade museer även 
under 1800- och 1900-talen in föremål med det uttalade syftet att re-
presentera den egna samtiden. Framför allt konst- och designmuseer, 
men även museer med mer kulturhistoriskt inriktade verksamheter 
dokumenterade den framväxande moderniteten. De allra första konst-
industrimuseerna grundades till exempel med uttryckligt syfte att 
höja den konstnärliga kvalitén på industriellt producerade föremål.37 

36 De studerade tidsperioderna avgränsades inte av några fasta årtal. Det handlade mer om en 
obestämd dåtid som kunde avgränsas på andra sätt, av begrepp som ”folket” eller ”landsbygden” 
eller ”allmogen” (jfr Gustavsson 2014: 14).

37 Ett exempel är Röhsska museet i Göteborg. Victoria and Albert Museum (V&A) i London räknas 
som Röhsskas modermuseum. V&A blev till som en konsekvens av den första världsutställningen 
1851. De närmaste systermuseerna är Kunstindustrimuseet i Oslo från 1876, Kunstindustrimuseet 
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Det var heller inte ovanligt att samtida författare, konstnärer och fram-
stående vetenskapsmän representerades av föremål i museernas sam-
lingar (se Nyblom 2008). 

Insamling med ändamål att representera nuet har således funnits 
lika länge som museerna, men i relation till det övergripande histo-
riska allmänintresset vid sekelskiftet 1900 utgjorde samtidsförvärven 
ett undantag i sammanhanget. Att de flesta museer kom att betecknas 
som ”historiska” eller ”kulturhistoriska” är alltså en direkt koppling 
till de historiskt orienterade principer som styrde samlandet inom 
dessa organisationer och dessas etablering i samhället vid den tid-
punkten.38 

Att ordna dåtiden – ett gemensamt politiskt projekt
Inom kulturarvsforskningen utgör 1800-talet den tidsperiod till vilken 
dagens forskare återvänder för att problematisera och förstå samti-
dens bruk av historia. ”Det långa 1800-talet” är ett begrepp som mynta-
des av den brittiske historikern Eric Hobsbawm. Med hjälp av formule-
ringen kan den statiska uppdelningen av tiden i århundraden brytas 
upp till mer karaktäristiska epoker. På så vis ges förhoppningsvis en 
rimligare bild av historisk förändring. Hobsbawm menade att 1800-ta-
let sträckte sig från franska revolutionens 1789 till första världskrigets 
utbrott 1914. Även inom föreliggande fält kan ett utdraget 1800-tal med 
fördel tillämpats. Denna tidsperiod betecknar historikern François 
Hartog som en modern historicitetsregim inom västvärlden, vilken 
präglades av både framåtblickande och historieorienterade praktiker. 
Idéer om dåtid, framtid och framsteg hängde tätt samman och följdes 
åt. Inom denna moderna historicitetsregim betraktades dåtiden, en-
ligt Hartog (2015), som en nyckel för att förstå nutiden. 

Vid sekelskiftet 1800 rådde länge stor osäkerhet i Sverige om vem 
eller vilka som egentligen ägde, och därmed hade ansvar för, landets 
många fornminnen – Kronan, folket eller enskilda individer. Det 
statliga ansvaret för kulturarvet, som många i dag tar för givet, var 
inte alls något givet då. Hur museerna i Sverige kom att bli en stat-
lig angelägenhet är sålunda inte en självklarhet. Här utspelades ett  

(Design museum) i Köpenhamn från 1890 och Taideteollisuusmuseo (Museum of Art and Design)  
i Helsingfors från 1874 (Röhsska museets 2014).

38 Jämför med t ex Moderna museet som utmärks och särskiljs av att spegla just moderniteten.
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politiskt vågspel mellan olika aktörer på 1800-talets museipolitiska 
arena. (Hillström 2006:15–16). Under det tidiga 1800-talet riktades in-
tresset främst mot att förteckna och bevara landets olika fornminnen. 
Eftersom aristokratin i Sverige i egenskap av markägare hade viss 
skyldighet att se över ruiner och runstenar på sina markområden, lan-
dade ansvaret för forntiden till stora delar på dem (se kap 2, 3 och 4 i 
Hillström 2006). Seklets tidiga fornintresse förankrades således i hög 
grad hos överklassen och kronan. Mot seklets slut förhandlade de ak-
törer som senare blev Historiska museet, Nordiska museet, Skansen 
och även Nationalmuseum om både styresform och ansvarsroll. An-
svaret rörde sig nu från privat mot statligt. Nordiska museet och Ar-
tur Hazelius kan här nämnas som exempel på hur historieskrivningen 
enats kring en samstämmig tillkomstberättelse, när processen i själva 
verket präglades av motstridiga röster (Hillström 2006). I historikern 
Magdalena Hillströms framställning framstår Artur Hazelius som en 
sann entreprenör som navigerade sina skapelser, Nordiska museet 
och Skansen, bort från statligt ansvar och mot ett mer privat ägande 
i stiftelseform. På så vis kunde Hazelius i högre grad kontrollera verk-
samheterna. Detta berörs även i kapitlen Tingen och Samlarna, där det 
framgår att Nordiska museet som stiftelse till viss del har möjlighet att 
arbeta på ett friare sätt i relation till det nationella ansvaret för muse-
erna.

Under seklets gång skiftade det temporala intresset successivt 
från forntid/medeltid till allmogesamhälle. Detta resulterade dessut-
om i delvis förändrade insamlingspraktiker. Från avskrifter och för-
teckningar av fornminnen kopplade till geografiskt spridda platser 
samlades nu i högre grad föremål och berättelser in. Rent tekniskt 
förmedlades det insamlade till en början främst via förteckningar, av-
skrifter och publikationer för att successivt professionaliseras i form 
av för ändamålet specialbyggda hus – museer och arkiv (Arcadius 1997; 
Hillström 2006). Även sätten att ställa ut på blev mer och mer avan-
cerade med interiörer och dockor som visade en sorts helheter, där 
människa och interiör kunde beskådas i sitt sammanhang. Till en bör-
jan behövdes inte föremålsmagasin i den omfattning som i dag, efter-
som det som samlades in ställdes ut direkt.

Vid sekelskiftet 1900 växte omfattningen på insamlingen av minnen 
till en större verksamhet och flera traditionsarkiv etablerades runt 
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om i landet. Dessa processer engagerade nu fler klasser än toppskik-
tet. Detta har historikern Fredrik Skott skildrat i sin avhandling (2008). 
Här tecknas det politiska spelet under traditionsarkivens etablering 
i Sverige med fokus på mellankrigstiden. Under den här perioden 
handlade insamlingen först och främst om att, på alla möjliga sätt, 
bevara en försvinnande allmogekultur. Skott visar att allmogesam-
hället och dess traditioner användes i politisk samtida retorik för att 
motivera bevarandet av borgerliga värderingar men samtidigt också 
inom växande socialliberala rörelser (Skott 2008:69–94). Via utdrag ur 
politiska publikationer och riksdagsmotioner visar Skott hur högern 
och vänstern förde en retorisk kamp om nationalismen. Lite förenklat 
förankrade högern sin nationalism i kungar, hjältar och krig (forntid) 
och vänstern i folket och dess vardag (allmogen). Det var också så ar-
kivverksamheten förankrades hos riksdag och regering. Här är retori-
ken tydlig: Att rädda allmogens traditioner jämställdes med att rädda 
nationen och fosterlandet (Skott 2008:74ff). Det faktum att traditions-
insamlingen faktiskt gick att förankra hos både den politiska högern 
och vänstern, var alltså avgörande för att verksamheten fann ett så pass 
starkt gehör i sin samtid, något som tog sig uttryck i ökad finansiering 
och fler anställda, framför allt under mellankrigstiden. Trots att natio-
nalismen inte var en politiskt enhetlig idé – och att traditionsmaterial-
et förklarades och förankrades på olika vis inom högern och vänstern – 
kunde de båda sidorna ändå enas om att allmogens traditioner skulle 
bevaras, och det så fort som möjligt. Folkminnesarkiven blev således 
ett sätt att bekämpa den så kallade ”traditionsnivelleringen” som både 
högern och vänstern såg spridas i samhället (Skott 2008:69–75). Det 
historiskt inriktade samlandet blev ett gemensamt politiskt projekt. 
För de svenska centralmuseerna skedde dock en uppdelning mellan 
dem som studerade forntid (Historiska museet) och dem som inrikta-
de sig på allmogesamhället (Nordiska museet) runt sekelskiftet 1900. 
Länsmuseerna intog däremot, intressant nog, en mellanposition där 
både forntid och allmoge samsades under samma tak (Arcadius 1997; 
Hillström 2006). På så vis delades historien upp och förankrades i oli-
ka politiska läger samt inom olika minnesinstitutioner.

Formaliseringen av museer och traditionsarkiv i Sverige skedde 
som bekant i relation till det moderna samhällets framväxt och var 
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samtidigt en del av moderniteten. 1800-talets samtid förde med sig 
nya teknologier och ökad kommunikation och därmed förändrade 
seder och vanor, vilket gjorde dåtiden eftertraktansvärd. Museer och 
arkiv etablerades och upprätthölls således med hjälp av de senaste 
teknologiska landvinningarna i syfte att skildra något helt annat än 
det samtida samhälle dessa teknologier utvecklats inom (Lilja 1996:18, 
36ff; Arcadius 1997:11; Hyltén Cavallius 2007:103ff; Gustavsson 2014:46). 
De förändringar som samtiden 1800 förde med sig skapade alltså det 
historiska intresset, av Agneta Lilja träffande kallad för ”modernite-
tens paradox” (Lilja 1996, 18, 36ff). Under tidsperioden kunde således 
oppositionella positioner politiskt och socialt förenas i en samsyn 
kring vikten av att bevara dåtiden. Samtid och dåtid var varandras för-
utsättningar och stod därför inte i något motsatsförhållande. De var 
olika sidor av samma mynt. Intresset för dåtid var helt enkelt utmär-
kande för den aktuella samtiden.

Den process varigenom museer och arkiv etablerades i Sverige har 
inte på något vis varit vare sig självklar, okomplicerad eller opolitisk. 
Vems ansvaret för kulturarvet var, hur insamlingen gick till och vad 
som skulle samlas utvecklades i en pågående samhällsdialog. I samma 
takt som museerna fick form och innehåll, omförhandlades vems an-
svar de olika minnesformerna var (Hillström 2006). I denna politiska 
kamp kom begrepp som ”forntid” och ”medeltid” att i hög grad kopp-
las samman med de övre klassernas kulturhistoria, medan ”allmogen” 
länkades till folket och så småningom även folkhemmet (jfr Hillström 
2006; Skott 2008). Ur historiens djup kom dåtiden sålunda att delas 
in i forntid respektive allmoge som en sorts övergripande epoker 
utan tydliga avgränsningar. Motstridiga intressen kunde, sett genom 
aktör-nätverksteorin, enas i ett gemensamt ordnande, där de senaste 
vetenskapliga teorierna (evolutionism och diffusionism) förverkliga-
des med hjälp av de senaste teknologierna (förteckning, avbildning, 
utställning), och på samma gång förankras i nationsbygget (foster-
land och folkhem). Museiväsendet som nätverksaktör, med ordnandet 
av tid som främsta syfte, växte så fram och gavs materialitet i form av 
samlingar, samlare och museibyggnader (jfr Law 1994). Samlandet kan 
alltså beskrivas som ett ordnande, där evolutionistiskt präglade sam-
hällsteorier tog materiell form med hjälp av de senaste teknologiska 
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landvinningarna, vilka tillsammans förenade olika klasser i ett natio-
nalistiskt kunskapsprojekt. Att ordna dåtiden skapade ett gemensamt 
projekt i nuet. Olika dåtider gjordes parallellt samtida.

Museimöten – en professionalisering
Liksom i många andra branscher finns det även mellan museerna en 
tradition av att mötas och utbyta erfarenheter – lokalt, regionalt, na-
tionellt och internationellt. På ett övergripande plan drevs verk-
samheten framåt genom detta till synes enkla system för planering 
och beslutsfattande – att träffas och diskutera en fråga med en grupp 
människor med delade intressen (jfr Gerholm 1985; Law 1994; Turtinen 
2006). Dessa museimöten kan betraktas som en produkt av den ge-
nomgripande professionalisering som institutioner verksamma inom 
musei- och kulturarvsfältet genomgått under de senaste 150 åren.

Flera minnespolitiska nätverk växte fram i Sverige under 1800-talet 
(Arcadius 1997). Dessa nätverk grodde ur ett ideellt engagemang hos 
medelklassens akademiska tjänstemannaelit. Det var denna hobby-
verksamhet som lade grunden till museernas etablering och profes-
sionalisering. På sin fritid förtecknade och samlade olika tjänstemän 
fornminnen runt om i landet. Föremålen förvarades ofta på de loka-
la läroverken, vilka så småningom blev platser för vård av samlingar-
na. Konsekvensen var att flera skolor byggde särskilda lokaler för att 
kunna ta hand om sina samlingar. Läroverken utgjorde ett av stadens 
offentliga rum, och här hölls också många av de möten som samlade 
fornminnesentusiaster i närområdet. Ur detta amatörmässiga enga-
gemang bildades år 1869 Svenska fornminnesföreningen. Det var ett 
digert arbete att planlägga och organisera bevarandet av allt det gam-
la som ansågs försvinna i takt med industrialismens framväxt. För att 
beskriva ett årtionde präglat av engagemang och handling har Kerstin 
Arcadius kallat 1860-talet ”krismötandets aktiva decennium” (Arcadi-
us 1997:51). 

Bara några decennier senare, 1906, grundandes Museimannafören-
ingen. Som namnet avslöjar samlade föreningen i första hand män-
nen och inte museerna (Arcadius 1997:121). Tre kvinnor närvarade på 
det första museimannamötet: Louise Hagberg samt systrarna Anna 
och Carolina Lovisa (Visen) Levin. Alla tre arbetade på Nordiska mu-
seet och var anställda av Artur Hazelius. 1904 bildades gruppen Aka-
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demiskt bildade kvinnors förening och redan året efter lyftes en riks-
dagsmotion, vilken 1909 gav dylika kvinnor tillträde till vissa statliga 
tjänster (Arcadius 1997:122, 292). Nu handlade mötena om att organise-
ra och diskutera de uppgifter som direkt kunde kopplas till själva mu-
seibyggnaden, det vill säga utställning, förvaltning och konservering 
av samlingarna. Själva samlandet utfördes fortfarande på frivillig basis 
och låg utanför det kärnområde som ringades in av det europeiskt 
etablerade begreppet ”Museumskunde”, direktöverstatt museiteknik 
(Arcadius 1997:122). Det handlade om en både teoretisk och praktisk 
fackkunskap som ännu inte kunde klassas som vetenskap. Det fanns 
således ett behov av att markera skillnad och dra upp gränser mellan 
så kallade amatörer och professionella, att ”definiera och differentie-
ra” vem som skulle få hantera dessa minnen (Arcadius 1997:122).  

Bildandet av Museimannaföreningen kan även förstås som en reak-
tion på unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905. Diskus-
sionerna hade dessförinnan pendlat mellan idéer om en skandinavisk 
förening eller en särskild museimannaförening för enbart landsorts-
museer. Att bygga föreningen kring en nationell identitet handlade så-
ledes både om att ge uttryck för nationell enighet utåt mot Europa och 
att dessutom skapa enighet inåt, mellan museer i landsort respektive 
huvudstad (Arcadius 1997:122–24; Hillström 2006). 

Mellan representanter från olika minnesinstitutioner och organi-
sationer runtom i landet växte successivt en sorts tillfälliga rum för 
förhandlingar fram och bildade så småningom en möteskultur som, 
mer än hundra år senare, utgör en bärande del av den minnespolitiska 
arenan. Vi ser här hur viktigt samarbetet mellan olika delar av landet 
var i formerandet av ett museiväsende. På samma gång som museerna 
tar form och utvecklar sina praktiker förankras dessa geografiskt. Själ-
va grundandet av Museimannaföreningen blev sålunda ett led i arbe-
tet med att stärka nationen. Insamlandet bedrevs dock länge av ama-
törer. Det är därför intressant att notera att insamling var den praktik 
som allra sist införlivades i museikunskapen (Arcadius 1997:122). Själva 
samlandet tog på så vis lika mycket form ute i fält som inom de rum 
som skapades för märkning, sortering, vård och planering av verksam-
heten, i dialog mellan de etablerade museiverksamheterna och det 
amatörmässiga samlandet. Mötet som form för samverkan utgör även 
en viktig del av denna studie, framför allt i kapitel tre, Samlarna. 
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Socialpolitik och insamling
I Sverige har anspråken på social förändring och samhällsförankring 
inom museipraktiken existerat ett bra tag. Från 1920-talet och framåt 
utvecklades långsamt en mer formaliserad kulturpolitik för att först 
på 1960 och 70-talen vinna ny mark i en mer samhällsinriktad muse-
iverksamhet (Nilsson 2004:67–139; Näsman 2014:15–20). Under samma 
period växte vid flera arkiv och museer i Sverige en omfattande och 
nyskapande insamlingsverksamhet fram. På Nordiska museet, där 
Samdoksekretariatet senare inrättades, tog verksamheten form under 
Sigurd Erixons ledning.39 Genom storskaliga kulturhistoriska expedi-
tioner ledde denne insamlingsentusiast etnologin bort från forntiden 
och mot nutidsskedets ”äldsta struktur” (Nilsson 1996:110, 115f). Med 
detta uttryck ringade Erixon in etnologins temporala upptagnings-
område, det vill säga så långt tillbaka som nu levande generationer 
kan minnas. Detta blev också den definition av samtid som kom att 
dominera folklivsforskning och etnologi under de kommande åren 
(Erixon 1943, 171; Nilsson 1996, 116).40 Erixon riktade dessutom stort in-
tresset mot nutidens socialpolitiska dimensioner och beskrev etnolo-
gin som ”en historiskt inriktad sociologi” (Nilsson 1996, 113). Begrep-
pet ”folk” skulle, menade Erixon vidare, inte längre anspela på endast 
samhällets lägre skikt, utan på vilken samhällsgrupp som helst. Det-
ta tankesätt ledde i sin tur till ett ökat fokus på studier av olika grup-
per snarare än, som tidigare, avskilda kulturkretsar. Erixons semantis-
ka nytolkningar öppnade på så vis etnologin för nya studieobjekt som 
exempelvis urbana miljöer och arbetarkultur (Nilsson 1996:112). Dessa 
intressen tog sig bland annat uttryck i Erixons medverkan utifrån sin 
ämneskompetens i diskussionsgruppen Plan tillsammans med för 
samtiden ledande utredare, sociologier, arkitekter och nationalekono-
mer, som arkitekten Uno Åhrén och politikern Alva Myrdal (Rudberg 
1981:156). Ett av gruppens mål var bland annat att lansera ett nytt tvär-
vetenskapligt socialmuseum i Sverige (Nilsson 1996:110).41 I Erixons 

39 Sigurd Erixon (1888–1968) ägnade merparten av sitt yrkesverksamma liv åt att utveckla 
Nordiska museets byundersökningar. 1934 erhöll Erixon den Hallwylska professuren i nordisk och 
jämförande folklivsforskning och sex år senare etablerade han Institutet för folklivsforskning vid 
museet (Arnstberg 2010:111–119).

40  Denna definition av det etnologiska fältet tillämpades dock redan på 1800-talet i t ex  
topografiska skildringar och klassiska sockenbeskrivningar (Nilsson 1996:116).

41 Museet blev aldrig av. Nordiska museets verksamhet sades redan innehålla det museet  
ämnade förvärva. Gruppens första möte hölls 17/12 1942 (Nilsson 2004).



67

2. TIDEN

ögon, och hos flera av dennes kolleger, spelade således etnologisk kun-
skap en betydande roll i den samtida samhällsutvecklingen (Nilsson 
1996:74ff). Det var ur dessa nyskapande idéer som Nordiska museets 
omfattande insamlingsverksamhet successivt tog form. Sigfrid Svens-
son beskriver till exempel Erixons gärning som följer:

Genom ihopbringandet av fältmaterial av tidigare okänd omfattning i  
kombination med ett gigantiskt forskningsarbete har Erixon i avgörande  
grad gett riktlinjerna och anvisat metoderna för den nutida folklivs- 
forskningen i Norden.42 

(Svensson 1974:189)

Dock menade Erixon att den omedelbara samtiden var omöjlig att 
överblicka. Minst en generation måste passera för att göra nuet möj-
ligt att studera (Erixon 1943:171; Nilsson 1996:116). Mats Rehnberg, då 
yngre kollega till Erixon, argumenterade i linje med denne för de kul-
turhistoriska museernas ansvar för att dokumentera, analysera och ge-
stalta även det moderna samhället: ”Det är av stor vikt, att detta före-
målssamlande organiseras så, att åt eftervärlden bevaras en fullständig 
och allsidig bild av vårt eget samhälle och att inte luckor uppstår mel-
lan de olika museernas insamlingsområden” (SOU 1943:31:103; Näsman 
2014:18). I de politiska förhandlingarna kring Plan går alltså att utläsa 
rötterna till det nätverk som senare kom att döpas till Samdok (Nils-
son 2004:118; Näsman 2014:18). De omfattande kulturhistoriska expe-
ditioner som bedrevs vid flertalet arkiv och museer under 1900-talets 
första hälft stod även som förebild för Samdok, då nätverket tog form 
kring åren 1977–1981 (Näsman 2014:18, 180). 

70-talets tidsanda
Tiden kring 1970 präglades av samhällsprocesser som ökad arbets-
kraftsinvandring, oljekris samt en växande konsumtionskritisk vän-
ster- och miljörörelse.43 Detta var också början på en process där nya 
maktkritiska teoribildningar växte fram och så småningom kom att 

42 Se även Rehnberg (1953) och S Svensson (1968; 1969).

43 Arbetskraftsinvandringen var som högst under 1950- och 60-talen för att minska under 
1970-talet. Dock präglades samhället under de kommande decennierna av dessa samhälls-
förändringar.
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påverka samhället i stort. Även på landets museer blåste nya vindar. 
Ett exempel på detta är publikationen 70-talets museum: samspel, 

kontakt, kommunikation (Hofrén m fl 1970). På omslaget presenteras 
boken med texten: ”Det håller på att hända någonting inom muse-
ivärlden – fyra museichefer ger förslag för 70-talets kulturpolitik.” 
Bokens utsida pryds av ett fotografi där sex personer i olika åldrar, 
står samlade runt ett bord med föremål på – en jordglob samt ett an-
tal museiföremål. Fyra av personerna samtalar kring jordgloben med-
an de två yngre deltagarna känner på och undersöker varsitt föremål. 
Här illustreras således publikationens undertitel – samspel, kontakt 
och kommunikation. Bakom dessa formuleringar stod fyra länsmuse-
ichefer, tillika landsantikvarier: Erik Hofrén (Kopparbergs län), Harald 
Hvarfner (Norrbottens län), Sten Rentzhog (Älvsborgs län) och Sune 
Zachrisson (Västerbottens län).44 Boken bör förstås som ett svar på den 
kulturdebatt om museernas uppgift som tog fart under 1960-talet. Mer 
specifikt förhåller sig författarna till den rad av utredningar och remis-
ser som brukar sammanfattas som MUS 65 – 1965 års musei- och utställ-
ningssakkunniga (SOU 1974:43).

1965 års musei- och utställningssakkunniga tillsattes av regeringen 
i syfte att utreda frågan om det samtida museiväsendet och en even-
tuell försöksverksamhet med vandrande utställningar, kallad Riksut-
ställningar.45 Några år senare, 1967, fick kommittén även i uppdrag att 
utreda kulturminnesvårdens organisation (Näsman 2014:64). Kom-
mitténs uppdrag utformades utifrån tesen att utställningsverksam-
heten var den del av museipraktiken som var mest eftersatt. Utred-
ningen arbetade också utifrån ett demokratiseringsuppdrag – genom 
en rörlig utställningsverksamhet skulle landets alla medborgare få 
tillgång till den konst-, natur- och kulturverksamhet som annars i för-
sta hand bedrevs i de större städerna. På så vis skulle även nya grup-
per av museibesökare nås utöver dem som redan hade vanan inne 
(Näsman 2014:67–71). Uppdraget från regeringen handlade alltså om 
demokratisering och ökad tillgänglighet genom decentralisering av 
museernas verksamhet. Bakom dessa idéer fanns ett missnöje med att 

44  Alla utom Hofrén blev sedermera chefer för Nordiska museet.

45 Försöksverksamhet med Riksutställningar startades 1965 och avvecklades 2017. År 2007 flyttade 
myndigheten från Stockholm till Gotland. Verksamheten förändrades över tid, men generellt låg 
fokus på att genom utställningsverksamhet och metodutveckling stödja samtidskonst och musei-
verksamhet i landet.
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museerna nådde en alltför liten publik. I stället för att lägga resurser 
på insamling och vård, menade regeringen att medel borde skjutas till 
att utveckla museernas kommunikation med det omgivande samhäl-
let, framför allt via utställningar (Näsman 2014:67–71).46 

Författarna till 70-talets museum (1970) utgör några av dem som of-
fentligt motsatte sig delar av de samhällspolitiska förändringar som 
MUS 65 förespråkade. Den riktning mot demokratifrågor, jämlikhet 
och decentralisering som kommittén tagit ut låg emellertid helt i linje 
med de fyra museichefernas inställning till verksamheten. De menade 
därtill att länsmuseerna under åren mellan 1965 och 1970 på många 
vis redan hade mött dessa behov: ”Samtidigt som utredningsarbetet 
har pågått, har en spontan utveckling lett till att många av de problem 
som var upphov till utredningen nu kan betraktas som lösta.” (Hofrén 
m fl 1970:8). Trots dessa framsteg fattade kommittén beslutet att skilja 
landsantikvarierna från länsmuseerna redan fyra dagar efter sitt första 
möte 1965.47 

Utöver detta opponerade sig författarna även emot fördelningen av 
statliga medel mellan olika former av museer och det ensidiga fokus 
som utredningen satte på museernas utställningsverksamhet: 

Specialmuseer samt de stora centralmuseerna har mer begränsade samlings - 
områden än kulturhistoriska museer ute i landet. Dessa har hela det förflut-
na som sitt verksamhetsområde och skall inte sällan täcka in ett helt län. […] 
För sin informerande verksamhet använder museet olika uttrycks medel. 
Det viktigaste av dessa är utställningen, eftersom den bäst tillåter publiken 
att komma i kontakt med museets föremål. Men det är viktigt att komma 
ihåg, att utställningen inte är det enda mediet som museerna använder  
[…] Sammanblandningen mellan museum och utställning har blivit en  
källa till missförstånd som är så vanlig, att den t.o.m. har påverkat musei-
männens egen syn på sitt arbete.

(Hofrén m fl 1970:13)

 

46 Ragnar Edenman var ecklesiastikminister (senare kallat utbildningsminister) mellan 1957 och 
1967 och var därmed den politiker som tillsatte och gav kommittén dess uppdrag.

47 Detta beslut kan härledas till den Antikvarieutredning (SOU 1965:10) som föregick MUS 65. 
Från 1976 inlemmades länsantikvarierna i länsstyrelserna. Därmed var landsantikvariens tid som 
halvstatlig tjänsteman över.



70

SAMLA SAMTID

De fyra landsantikvarierna menade vidare att museets egenart först 
och främst låg i att det samlade och förvaltade föremål, inte i att göra 
utställningar, speciellt då utställningspraktiken delades av en rad an-
dra verksamheter som bibliotek, skolor, design- och konsthantverks-
föreningar et cetera. Därmed befarade författarna till 70-talets museum 
att det fokus som MUS 65 satte på utställningsverksamhet skulle ske 
på bekostnad av en nedskärning av museernas kärnverksamhet – att 
samla, vårda och forska (Hofrén m fl 1970:10). På så vis riskerade kom-
mitténs förslag att skilja landsantikvarierna från länsmuseerna och 
därmed separera kulturmiljövården från museerna, och att göra mu-
seerna till institutioner för enbart utställningsverksamhet snarare än 
för kunskapsuppbyggnad och forskning.

Det kulturpolitiska hinterland som tog form strax innan, under 
och efter 1970-talet, präglas framför allt av en omordning av museer-
nas huvuduppgifter. Politiskt står värden som demokrati och jämlik-
het i fokus, både nationellt och internationellt. Detta intresse för det 
samtida samhället ändrar inriktningen för museernas verksamhet 
utåt, mot folket, snarare än som tidigare, inåt mot samlingar, vård och 
forskning. Museets kunskap ska komma alla till del, inte bara en infor-
merad elit, eller ett hypotetiskt framtida samhälle. Det är intressant att 
notera att den polarisering som sker här mellan att visa och vårda även 
ordnar samla och forska under poolen för vård, medan de omfattan-
de kulturhistoriska expeditioner som museerna bedrev under första 
delen av 1900-talet snarare skulle kunna beskrivas som en utåtriktad 
verksamhet med hög museal närvaro ute i landet som följd. Den visan-
de delen av verksamheten har på så vis fördubblat sitt utrymme. Med 
Aleida Assmanns terminologi över det kulturella minnets praktiker så 
har kanons storlek ökat betydligt i relation till arkivets. De konkreta 
kulturpolitiska konsekvenserna var att publik verksamhet fick ökade 
ekonomiska medel genom exempelvis inrättandet av Riksutställning-
ar som en statlig stiftelse 1976 (Näsman 2014:71). 

Under den här tidsperioden publicerades även Åke Dauns licen-
tiatavhandling Upp till kamp i Båtskärsnäs: en etnologisk studie av ett 
samhälle inför industrinedläggelse (1969), vilken ofta räknas som en fö-
regångsstudie till en mer samtidsinriktad etnologi (Silvén 2004:155ff). 
Under denna period lämnade flertalet etnologer museernas tradi-
tionsmaterial som forskningsobjekt och riktade i stället intresset mot 
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det samtida samhället. Denna öppning mot samtiden präglade inte 
bara etnologin utan stora delar av Nordiska museets verksamhet. En 
annan konsekvens av det etnologiska samtidsintresset var att många 
av landets minnesinsamlingar kom att uppmärksammas som ett käll-
material för forskning om dem som samlade snarare än som kunskap 
om det som samlades. En konsekvens av den dominerande ideologi-
kritiken var att uppteckningarna vid landets traditionsarkiv senare i 
viss mån inte längre kom att betraktas som ett lika attraktivt källmate-
rial för etnologisk och historisk forskning (Skott 2008:21). 

Det ökade intresset för den egna samtiden på landets minnesinsti-
tutioner förebådade även den reflexiva vändning som skulle blomma 
ut under 1980-talet, en medvetenhet om den egna kunskapsproduk-
tionen inom både museer och akademi i form av postkolonial teori-
bildning och ny museologi (jfr Silvén 2004:193–195).48 

Samdok tar form
Det var även under 1970-talet som grunderna för nätverket Samdok ut-
arbetades för att slutligen formaliseras vid decenniets slut. Samdoks 
verksamhet kan förklaras som en reaktion på samtida samhällsföränd-
ringar kopplade till nya människoflöden, men också som en naturlig 
reaktion på en insamlingspraktik vars studieobjekt över tid förflyttats 
allt närmare nuet. 

I det allra första numret av Samdokbulletinen inleder Göran Ro-
sander med uppmaningen ”Nu börjar vi!” Det som började var sam-
tidsdokumentationen, enligt Rosander ”museernas mest brännande 
vetenskapliga problem” (Rosander 1977b:1). Rosander var vid den 
tiden intendent på Nordiska museet och en av hjärnorna bakom mu-
seinätverket Samdok. Bulletinens framsida visar en bild föreställande 
en grupp museiprofessionella utrustade med namnbrickor och kon-
ferenspapper. Bildtexten lyder: ”Museer går samman för att dokumen-
tera nutiden.” Året var 1977 och ett nytt projekt var fött. Det kallades 

48 Begreppet reflexivitet kan tillämpas på flera vis: beskrivande, metodologiskt och kunskapsteo-
retiskt. Beskrivande som en egenskap som präglar det senmoderna samhället, kunskapsteoretiskt 
på så vis att det indikerar att all kunskap är relativ, och därmed då även detta påstående, vilket 
i nästa steg riktar fokus mot relationen mellan forskarsubjekt och studieobjekt. Den metodolo-
giska tillämpningen syftar i linje med föregående resonemang på reflexivitet som en kollektiv 
forskningsstrategi, där den egna positionen under forskningsprocessen införlivas i studieobjektet 
(Nationalencyklopedin 2019b). Det är främst den metodologiska tillämpningen som präglade 
reflexivitetsdebatten inom etnologin under 1980-talet och framåt (se Ehn & Klein 1994).
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för Samdok och stod för sam-ordning, sam-tid och dok-umentation. 
Den praktik av samtidsinsamling och dokumentation som nu tog vid 
hade kultiverats på museerna under flera år, där rapporter om samtid 
och samordning författats med utgångspunkt i ett flertal konferenser 
(Berg 1977:2, 8).49 Samdok kan sålunda förstås som ett barn av 1960- och 
70-talens emancipatoriska tidsanda. Samhället genomgick stora för-
ändringar liksom även museerna. 

Samdoks födelseår uppges vanligen vara 1977, mycket på grund av 
att det var då regeringen först beviljade verksamheten medel för ett 
sekretariat. Den första ”samdoksekreteraren” hette Kerstin Berg. I vis-
sa fall tillskrivs dock starten år 1982, eftersom det var då verksamheten 
först delades in i ett antal pooler med skilda ansvarsområden (se t ex 
Näsman 2014:180). Poolerna var ursprungligen Jord- och skogsbruks-
poolen, Metallpoolen, Trä- och papperspoolen, Livsmedelspoolen, 
Textilpoolen, Byggpoolen, Handelspoolen, Kommunikationspoolen, 
Servicepoolen, Offentliga poolen och Hempoolen. Poolstrukturen för-
ändrades inom ett antal grupper under Samdoks verksamhetstid. Den 
ursprungliga inledningen utarbetades utifrån Svensk standard för nä-
ringsgrensindelning (SNI). SNI var Statistiska centralbyråns modell 
för uppdelning av näringslivet och den offentliga och kommersiella 
sektorn. Utifrån denna manual skapades så de elva poolerna ovan (Ny-
ström & Cedrenius 1981; Silvén 2004:170–171).

När de statliga medlen drogs in finansierades verksamheten av en-
bart Nordiska museet. Det var också flera anställda på just Nordiska 
museet som drev arbetet med nätverket framåt innan verksamheten 
fick ekonomiskt stöd, till exempel Göran Rosander, Anna-Maja Nylén 
och Bengt Nyström. På så vis var Samdok inte bara ett barn av den tid 
av politiska förändringar som verksamheten föddes i, utan även av 
de praktiker och personer som var aktiva vid Nordiska museet under 

49 Till exempel Göran Rosander (1973a). ”Från knappnål till jumbojet: förhandlingar vid konferens 
på Julita gård 18-20 juni 1973 om de kulturhistoriska museernas föremålsinsamling.” Nordiska 
museet; Göran Rosander (1973b). ”Symposium om riktlinjer för dagens föremålsinsamling.” 
Nordiska museet; Göran Rosander (1974). ”Framtida föremålsinsamling vid kulturhistoriska mu-
seer: lägesrapport.” Nordiska museet; Göran Rosander (1975). ”Samtidsdokumentation genom 
föremålsinsamling vid kulturhistoriska museet: Lägesrapport juli 1975.” Nordiska museet; Göran 
Rosander red (1977a). ”Slutrapport rörande samtidsdokumentation genom föremålsinsamling vid 
kulturhistoriska museer.” Nordiska museet; Nyström, Bengt & Cedrenius, Gunilla (1981). Fördela mu
seernas dokumentationsansvar: ett program för samtidsdokumentation vid kulturhistoriska museer. 
Stockholm: Nordiska museet/Samdok/Statens kulturråd.



73

2. TIDEN

verksamhetsperioden. Samdok har sedan starten varit en del av muse-
ets egen historieskrivning (se t ex Medelius, Nyström & Stavenow-Hi-
demark 1998; Nilsson 2004; Silvén 2004).

Mellan 1989 och 2003 var Eva Silvén ansvarig för Samdoksekretari-
atet. Under en fältarbetsintervju med henne framträder en bild av en 
dynamisk och levande verksamhet. I slutet av 90-talet formades, på 
Silvéns initiativ, ett forskningsråd med bland annat etnologen Birgitta 
Svensson, medieforskaren Karin Becker och ekonomhistorikern Mats 
Isacson. I samband med detta tog sekretariatet även första steget mot 
att arrangera en årlig programpunkt på museernas Vårmöte. Nu for-
maliserades också metodkurser för nätverkets medlemmar som sena-
re utvecklades till metodböcker. Poolerna uppmanades därtill att ut-
veckla egna dokumentationsprogram. Vid den här tiden flyttade även 
sekretariatet från styresmannens kansli till Dokumentations- och 
forskningsavdelningen, något Silvén menar bidrog till samdokverk-
samhetens utveckling. 

NvU: Det skedde någon sorts professionalisering?

S: Ja precis. Det kan man säga. Samtidigt som det var en väldigt kreativ tid, 
lekfull på något vis, för i forskningsrådet blev det så att vi bara satt och 
surrade och surrade. […] Men det är ju så med goda konstellationer av 
människor som har roligt ihop. Vi lekte, vi var kreativa och vi var smarta. 
Vi triggade varandra till det här och så hakade någon på och så kunde det 
bli det här utav det. […] Och det är ju precis det här man talar om nu, med 
dialog och samverkan, fast vi inte kallade det för det då. 

I citatet kopplar Silvén an till vår samtids starka fokus på dialog och 
samverkan på museerna. Här syftar hon på en rad projekt som ovan 
beskrivna skeenden ledde till, bland annat publikationen Adressat 
okänd (Björklund & Silvén 1996), men också projektet, utställningen 
och antologin Svåra saker (Silvén & Björkund 2006), båda produkterna 
komna ur omfattande samarbeten mellan nätverkets medlemsmuse-
er, och som också nådde en publik utanför museerna och fick en hel 
del medial uppmärksamhet. Silvén beskriver här en dynamisk rörelse 
med vinden i ryggen. Samdok förutspådde på många vis trender som 
skulle genomsyra museernas verksamhet några decennier senare. 

Vid denna tidpunkt var etnologiämnet vid Stockholms universitet, 
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det vill säga Institutet för folklivsforskning, geografiskt nära knutet till 
Nordiska museet. Undervisning och forskning bedrevs nämligen från 
villa Lusthusporten mittemot museibyggnaden. Framväxten av Sam-
dok skedde i ett nära samarbete med denna akademiska verksamhet, 
så nätverket bör även förstås utifrån detta vetenskapliga sammanhang 
och de praktiker som formades här. Samdok kan därför beskrivas som 
en effekt av dessa nya tanketraditioner. I Samdokbulletinen, som senare 
bytte namn till Samtid & museer, publicerades texter av både praktiker 
och teoretiker i olika delar av landet, där vissa tillhörde båda dessa 
kategorier. Under en period skrev både Nordiska museets styresman, 
liksom innehavaren av den museianknutna Hallwylska professuren, 
löpande i tidskriften. Här fanns alltså kontaktytor mellan praktik och 
teori, insamlat material och nya forskningsprojekt. Tidigare nämnda 
titlar Samtiden som kulturarv (Silvén & Gudmundsson 2006), Adressat 
okänd (Björklund & Silvén 1996) och Svåra saker (Silvén & Björklund 
2006) är alla exempel på sådana synergieffekter. Nämnas bör även 
den serie av metodböcker som publicerades inom ramen för Samdok, 
böcker som flitigt använts både i kulturhistoriska museers insam-
lingsverksamhet och universitetsvärlden.50 I dessa författades dessut-
om flertalet artiklar av etnologer verksamma vid Nordiska museets In-
stitut för folklivsforskning. Samdok kan med andra ord beskrivas som 
både nationellt och internationellt banbrytande för de kulturhistoris-
ka museernas insamling, dokumentation och forskning. I ett interna-
tionellt sammanhang fanns ingen liknande verksamhet under samma 
tidsperiod (Knell 2016). 

De flesta av de museiprofessionella som jag intervjuat och umgåtts 
med under deltagande observationer för denna studie har varit en del 
av de processer som beskrivits ovan. Även om inte alla har varit direkt 
inblandade i dessa skeenden, så har de allra flesta hört talas om Sam-
dok och förhåller sig på ett eller annat vis till nätverket och dess histo-
ria. I studiet av samtidsinsamling på kulturhistoriska museer i Sverige 

50  Verbalt, visuellt, materiellt: om museernas dokumentation och insamling (Silvén, 1991); Tumme 
med tingen: om det materiellas roll i museernas samtidsdokumentation (Silvén, 1992); Muntliga 
möten: om intervjuer i museernas samtidsdokumentation (Silvén, 1993); Text i tryck: när fältmaterial 
blir publikation (Silvén, 1995); Kulturarv eller fasadarv: om det etnologiska perspektivet i kulturmil
jövården (Palmqvist, 1998); Verklighetsbilder?: om fotografer och fotografier i museernas samtids
dokumentation (Dahlman, 1999). Perspektiv på intervjuer: genus, generation och kulturmöten 
(Lövgren 2002): Beskrivningens metodik: om att sätta ord på det upplevda (Eriksson 2002).
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utgör Samdok närapå en synonym till mitt studieobjekt. För många 
är samtidsinsamling det samma som Samdok. För samtidsinsamling-
ens hinterland bildar denna akronym en förtätning av olikartade nät-
verkskluster. Beroende på position och erfarenhet uppfattas därför 
Samdok olika: Samdok som banbrytande pionjär; Samdok med fokus 
på föremål; Samdok med fokus på dokumentation; Samdok som sam-
ordnare och nätverksbyggare; Samdok som metodutvecklare; Samdok 
som något passé; Samdok som en absurd idé om samordning och in-
samling, med mera. Beroende på vem som talar intar Samdok olika 
former. Verksamheten kan således beskrivas som plastisk och formbar, 
både något att ta spjärn emot men också något att alliera sig med. Ut-
ifrån dessa egenskaper kan verksamheten ringas in som ett så kallat 
”boundary object” – ett gränsobjekt. 

Enligt sociologerna Susan Leigh Star och James R Griesemer är ett 
gränsobjekt ett objekt som ingår i ett flertal olika sociala och kultu-
rella sammanhang på samma gång (Star & Griesemer 1989:409). Med 
ANT kan detta skrivas fram som ett objekt som har förmågan att ska-
pa förbindelser till praktikgemenskaper med sinsemellan diametralt 
skilda ordnanden. Detta gränsobjekt framträder då olika för respek-
tive ordning den knyter an till. Därmed behöver ett gränsobjekt vara 
ytterst flexibelt: konkret och abstrakt, öppet och avgränsat på samma 
gång (jfr Stoytcheva 2013). Star och Griesemer beskriver dess egenska-
per på följande vis:

Boundary objects are objects, which are both plastic enough to adapt to 
local needs and the constraints of the several parties employing them, yet 
robust enough to maintain a common identity across sites.

(Star & Griesemer 1989:393)

Gränsobjekt tar alltså form som aktörer då medlemmar inom oli-
ka praktikgemenskaper tvingas samarbeta; de kan lyda under en ge-
mensam arbetsbeskrivning men samtidigt ha skilda syften med sitt 
arbete. För att helt förstå ett gränsobjekt är det avgörande att studera 
de kontexter det uppträder inom. Därtill befinner sig ett gränsobjekt 
alltid i marginalen, det vill säga det tar form i skärningspunkten mel-
lan två eller fler olika praktikgemenskaper utan att helt och fullt höra 
samman med någon av dem (Star & Griesemer 1989:411). På så vis till-
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låter gränsobjekt samarbeten även om de olika parterna inte når kon-
sensus. Samdok framträder här som ett gränsobjekt förhandlat och 
format mellan aktörer som nationalstatsbegreppet, det traditionella 
kulturhistoriska temporala ordnandet, 1970-talets emancipatoriska 
tidsanda och Nordiska museet som en etnologiskt präglad praktik-
gemenskap. 

Nordiska museets roll
Under Samdoks verksamhetsperiod (1977–2011) utgjorde Nordiska 
museet en nod i nätverket. Här låg sekretariatet från vilket samarbe-
tet samordnades. På så vis kom även de metoder som arbetats fram 
på museet att spridas till andra museer ute i landet. Det finns alltså 
ett direkt samband mellan de metoder Samdoks pooler kom att till-
lämpa och de metoder som tidigare brukats inom Nordiska museets 
verksamhet. Bland Samdoks medlemsmuseer utgjorde Nordiska mu-
seet som kulturhistoriskt centralmuseum ett undantag. De insam-
lingsideal som rådde här vid 1970-talets slut föregicks av flera decen-
niers arbete. Redan museets grundare, Artur Hazelius, utarbetade mot 
1800-talets slut ett rikt kontaktnät av så kallade ”skaffare”, det vill säga 
engagerade volontärer ute i landet (Hammarlund-Larsson & Palm-
qvist 1993:10). Med hjälp av extra statsanslag och så småningom lotte-
rimedel kunde den insamlande verksamheten under 1900-talets för-
sta hälft utvidgas med så kallade Byundersökningar och senare även 
en omfattande frågelistverksamhet (Hammarlund-Larsson & Palmqvist 
1993:17–20).51 Där länsmuseer och kommunala museer samlade in från 
sina respektive närområden har Nordiska museet länge strävat ef-
ter att täcka in hela landet. Få andra museer har således haft resurser 
att arbeta med insamling och dokumentation så metodiskt, under så 
lång tid och med samma geografiska bredd som Nordiska museet. För 
landets mindre museer kom det stora centralmuseet därför länge att 
utgöra en sorts mentor som både kunde stödja och sprida kunskap 
om olika insamlingspraktiker, men också som en i vissa fall påtvingad 
  

51 År 1897 bildades det första egentliga lotteribolaget. Det var privatägt men kontrollerat av 
staten, som också avgjorde ändamålet med varje enskilt lotteri. Som exempel kan nämnas 
Stockholmsutställningen 1897, Nordiska museet, Stockholms stadion (1912) och flera av Sven 
Hedins expeditioner. Staten övertog ägandet 1939, och då fick verksamheten en allmän karaktär 
(Nationalencyklopedin 2019a).
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auktoritet att förhålla sig till (Arcadius 1997:187; se Gustavsson 2014:55–
57).

Christian Richette, mångårig intendent på Nordiska museet och 
verksam vid museets arkiv under mitt fältarbete, berättade vid ett av 
mina besök om verksamhetens historia. Till en början arkiverades 
här endast Artur Hazelius korrespondens kring insamling av föremål. 
1912 tillträdde Nils Edvard Hammarstedt som föreståndare för Nord-
iska museets allmogeavdelning. Med hans inträde följde en mer om-
fattande undersökningsverksamhet. När dessa lades in i arkivet växte 
samlingarnas omfattning. Det material som numera oftast efterfrågas 
är, enligt Richette, det topografiska och då snarare av byggnadsforska-
re än etnologer.52 D-serien (D som i dokumentation), i vilken de flesta 
samtidsdokumentationer har förtecknats, efterfrågas enligt Richette i 
stort sett aldrig av någon extern forskare men ibland av museets egen 
personal eller anställda på andra museer. Richette framhöll emellertid 
hur viktigt arkivet är i egenskap av källa över museets egen verksam-
het.53 

Under mina intervjuer på olika museer runt om i landet framträder 
Nordiska museet som en stark aktör. En intervjuperson återkommer 
exempelvis till museet flera gånger under vårt samtal. Som svar på frå-
gan hur relationen mellan de två museerna ser ut säger hon: ”Nej men 
så har det varit här. Här har det varit lite sådär sporren också, att klå 
Nordiska, tror jag.” En annan informant vittnar i stället om betydelsen 
av den akademiska kompetens personalen från Nordiska museet har 
bistått med över åren, trots att denna, enligt informanten, haft en et-
nologisk slagsida. ”Jag tyckte det var lite för traditionellt etnologiskt 
förut, även om jag uppskattar många av de här kollegorna som var, 
som man verkligen diskuterade med. Ja du vet några av de som hade 
jobbat länge på Nordiska och så.”

När Samdoks Hempool 1977 drog i gång sitt arbete fanns en avdel-
ning på Nordiska museet för dokumentationsverksamhet som hette 

52 På Nordiska museets hemsida beskrivs materialet så här: ”Museets fältundersökningar, särskilt 
de så kallade byundersökningarna, har resulterat i uppteckningar, beskrivningar, ritningar, 
fotografier och kartor, ett material som återfinns i det topografiskt ordnade bildarkivet. (hämtat 
18-12-19, <https://www.nordiskamuseet.se/topografiska-arkivet-0>). Konstigt nog nämns mer 
samtida insamlingar inte här.

53 D-serien fanns inte vid Samdoks start utan infördes av Barbro Bursell som drev den dåvarande 
Dokumentations- och forskningsavdelningen vid Nordiska museet.
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Kulturhistoriska undersökningen (KU). Här dokumenterades allt från 
lokalsamhällen, industriell produktion, jordbruk och husdjurssköt-
sel, byggnader och bebyggelse till sociala frågor, traditioner, hem och 
hushåll samt en omfattande frågelistverksamhet (Hammarlund-Lars-
son & Palmqvist 1993:27). Stort fokus lades på lokalsamhällesunder-
sökningar, där de anställda arbetade ute i fält på olika orter i landet. 
Ibland utfördes dokumentationen av en individ och i andra fall av 
hela avdelningen.54 

Centralt i avdelningens insamling var under de här åren den doku-
menterande sidan av praktiken, snarare än den föremålsinsamlande 
(Hammarlund-Larsson & Palmqvist 1993). I en intervju med Annika 
Tyrfelt, som tidigare var verksam inom Hempoolen, berättar hon att 
flera av dem som gjorde hemundersökningarna kom från avdelningen 
för Bostadsskick, eftersom de som arbetade där samlade in föremål. En-
ligt Tyrfelt fanns det alltså en uppdelning på museet mellan ”föremåls-
människor” och de som dokumenterade. Det är viktigt att minnas här 
att Samdoks verksamhet på Nordiska museet hade rötter i omfattande 
kulturhistoriska expeditioner med föregångare som Sigurd Erixon. 
Dessa dokumentationer handlade om att skapa ett forskningsbart ma-
terial. Projektet gick i mångt och mycket ut på att hinna dokumentera 
allmogesamhället innan det var för sent (jfr Gustavsson 2014). I sam-
ma anda arbetade även Samdok under de första åren, med den skill-
naden att det nu handlade om att fånga samtiden innan den blev dåtid 
och att, i alla fall vissa delar av nätverket, arbetade med en kombine-
rad dokumentation och insamling av föremål. Dessa ”expeditioners”, 
senare ”dokumentationers” syfte handlade alltså inte i första hand om 
att skapa ett utställningsbart material utan snarare ett forskningsbart. 
Vid tiden då Samdok etablerades framhöll exempelvis Nordiska mu-
seets intendent Göran Rosander i artikeln ”Nordiska museets föremål-
sinsamling i går – i dag – i morgon” att den dokumentära uppgiften 
var så viktig att en övervägande del av museets resurser borde läggas 
härpå (Rosander 1972:163ff). Detta har emellertid kommit att förändras 
över tid, vilket också syns i mitt intervjumaterial (se kapitel 3). 

På 1970-talet introducerades även Outline of cultural materials 

54 Fram till mitten av 1960-talet accederades frågelistmaterialet med EU-nummer (Etnologiska 
undersökningen). År 1965 ersattes detta med KU-nummer (Kulturhistoriska undersökningen). 
<https://www.nordiskamuseet.se/samlingar/insamling/fragelistor> (19-07-08).
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(OCM) på Nordiska museet. Det var ett system för hantering av et-
nografiskt uppteckningsmaterial som utvecklats vid Yale i USA på 
1930-talet (Wittgren 2013:117ff). Systemet byggde på ett funktionalis-
tiskt kulturantropologiskt klassifikationssystem för allt och alla, en 
tänkt helhet av världen (Wittgren 2013:111). De flesta museisamlingar 
har växt fram successivt och organiserats efter sakområden relatera-
de till samlingens bestånd. När OCM tillämpades på de kulturhisto-
riska samlingarna blev det plötsligt möjligt att se vad som inte fanns. 
Som en direkt konsekvens av OCM började, enligt Eva Silvén, begrep-
pet ”luckor” nu användas i mycket högre grad inom fältet (Silvén 
2004:169–170). I rapporten Föremål, bild, data (Nordiska museet 1973) 
förtecknades exempelvis de objekt som Nordiska museet ansågs sakna 
utifrån detta sorteringssystem. På så vis kunde också stora delar av det 
samtida samhället motiveras som insamlingsbara.

Via Samdok har Nordiska museet, som sekretariatets säte, kommit 
att starkt påverka de ordningar som blivit verksamma vid samtids-
insamlingens utformning. För många mindre museer ute landet var 
det stora museet i stort sett synonymt med Samdok. I ”landet bakom” 
dras på så vis associativa linjer mellan samtid, insamling, Samdok och 
Nordiska museet. Dessa olikartade komponenter har på många vis 
växt samman till en enhet, en historiskt sett stark aktör inom fältet. 
Som gränsobjekt har Samdok haft möjlighet att bygga vidare och ut-
veckla traditionella insamlingspraktiker och samtidigt implementera 
nya temporala koncept som ”samtid”.

Inkludering på museer
De demokratiserande samhällsprocesser som beskrivits ovan under 
rubriken ”70-talets tidsanda” har över tid fått ett allt starkare fäste 
inom våra minnesinstitutioner, även internationellt. Inom den ang-
losaxiska museilitteraturen ringas utåtriktad verksamhet med soci-
alpolitiska dimensioner bland annat in med begreppet ”social inclu-
sion” förankrat i framför allt Museum studies vid Leicester University 
(Sandell 2002).55 På svenska kan uttrycket översättas till ”social inklu-
dering”, eller ”tillgänglighet”. Till vilken grad det ligger inom muse-
ers uppdrag att arbeta med socialpolitiska projekt är omdebatterat 

55  ”Social inclusion: the act of making all groups of people within a society feel valued and 
important.” <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/social-inclusion>.
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(jfr Zetterström Geschwind 2017). Majoriteten av västvärldens kul-
turhistoriska museer, och framför allt de skattefinansierade, driver 
numera någon form av verksamhet som syftar till att inkludera nya, 
museiovana grupper liksom grupper som på olika vis uteslutits eller 
koloniserats historiskt (Cuno 2013; se Weil 2002). För offentligt finan-
sierade nationella museer i Sverige förmedlas dessa direktiv till verk-
samheten via kulturdepartementets regleringsbrev.56 Den museilag 
som infördes under 2017 av det dåvarande socialdemokratiska/mil-
jöpartistiska kulturdepartementet innehåller emellertid ett förtyd-
ligande av museernas samhällsansvar (Proposition 2016/17:116:563). I 
paragraf fyra står: ”Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till 
samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupp-
levelser och fri åsiktsbildning”, och i paragraf nio att ett museum ska: 
”aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål” (Propo-
sition 2016/17:116:98). Dessa formuleringar tyder på ett fortsatt intres-
se för museernas samhällsuppgift. Generellt sett implementeras dock 
dessa direktiv oftast i de delar av museets verksamhet som kan beskri-
vas som ”utåtriktade”, det vill säga i pedagogiska program och utställ-
ningar, men museets individuella profil kan också påverka i vilken 
grad verksamheten arbetar för inkludering och socialpolitisk föränd-
ring.

En uppdelning mellan utåtriktad verksamhet och samlings- och 
förvaltningsarbete speglas även i ICOMs etiska regler (2011). Här pre-
senteras den utåtriktade verksamheten främst under paragraf fyra 
med formuleringen:

Det är viktigt att museer ser till att utveckla sin utbildande roll och att locka 
till sig så många som möjligt från det samhälle, den ort eller grupp som de 
tjänar. Interaktion med det samhälle som är uppdragsgivare och främjan-
det av dess kulturarv utgör en väsentlig del av museets bildande roll. 

(ICOM 2011:18) 

De format för den utåtriktade verksamheten som nämns under para-
grafen är utställningar, programaktiviteter samt publikationer. Muse-
ernas insamling nämns inte alls i detta sammanhang. Denna berörs 

56  Kommunala museer får direktiv dels i det reglemente som gäller för ansvarig nämnd, dels via 
ett mål- och inriktningsdokument för det specifika budgetåret.
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däremot under paragraf två och tre. Insamling paketeras här tillsam-
mans med frågor kring samlingsförvaltning: ”Museers uppdrag är att 
förvärva, bevara och främja sina samlingar som ett bidrag till skyddet 
av naturarvet, kulturarvet och det vetenskapliga arvet” (ICOM 2011:10), 
och vid kunskapsuppbyggnad och kunskapsfördjupning: 

Museer som gör insamlingsarbete i fält bör ta fram riktlinjer som stämmer 
överens med akademiska normer och tillämpliga nationella och internatio-
nella lagar och överenskommelser. Fältarbete bör alltid företas med respekt 
och hänsyn till de synpunkter lokalsamhällen kan ha, deras miljöresur-
ser och kulturvanor, och till de insatser som görs för att främja natur- och  
kulturarvet. 

(ICOM 2011:16) 

I båda dessa senare paragrafer poängteras vikten av att vårda, tolka och 
tillgängliggöra samlingar snarare än insamlandet i sig. Ingenstans tas 
insamlingens kommunikativa potential upp. 

Både Sigurd Erixons och Mats Rehnbergs beskrivningar ovan av 
museernas insamlande uppgift går i linje med det som museologen 
Olle Näsman betecknat som ”samhällsmuseum”. Beteckningen ”sam-
hällsmuseum” ringar, med Ludwik Flecks begrepp, in en förändrad 
”tankestil” inom museernas verksamhet under 1900-talets gång (Näs-
man 2014:30–32). Samhällsmuseer utgörs här av museer som premierar 
ett aktivt samhällsengagemang snarare än det Näsman betecknar som 
”Kulturarvsmuseer”, vars centrala uppgift är att värna om kulturarvet, 
det vill säga museets samlingar (2014:20–21). Ett och samma museum 
kan dock innefatta båda dessa förhållningssätt. Näsman visar på att 
1970-talets kulturpolitik, operationaliserad av den nya myndigheten 
Statens Kulturråd, kom att föra med sig ett samhällsklimat inom vilket 
nya sätt att förstå museernas uppdrag kunde formuleras. Den huvud-
uppgift museernas verksamhet dittills hade kretsat kring var att beva-
ra kulturarvet, men från 1960-talet och framåt växte, med stöd i ett fler-
tal betänkanden från 1965 års musei- och utställningssakkunniga (SOU 
1974:43), en mer samhällsengagerad sida fram hos museerna (Silvén 
2004:142ff; Näsman 2014:20–21).57 Både Riksutställningar och Samdok 

57 Näsmans uppdelning i Kulturarvs- respektive Samhällsmuseum finner jag (i linje med Zetter-
ström Geschwind (2017:46) och Bohman (2015:41) aningen kategorisk. Dessa idéer har givetvis 
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bör förstås som effekter av detta nya, samhällsinriktade ordnande 
inom kultursektorn. Till skillnad från Samdok, som ju var ett initiativ 
från främst Nordiska museet, gavs Riksutställningar en mer hållbar 
styresform som statlig myndighet, direkt underordnad kulturdeparte-
mentet. I dag är båda dessa verksamheter emellertid avvecklade.58 

Näsmans uppdelning i samhällsmuseum och kulturarvsmuseum 
har betydande likheter med Aleida Assmans indelning av det kulturel-
la minnet i kanon och arkiv. Under 1900-talets lopp kommer museer-
na sålunda att successivt både tillskrivas och anta kanonlika uppdrag, 
framför allt relaterade till museernas utställningsverksamhet. Näsman 
identifierar Samdok och dess efterföljande samtidsdokumentation som 
en verksamhet präglad av en tydlig strävan att bryta mot kulturarvs-
museets traditioner för att i stället närma sig samhällsmuseets tanke-
stil (Näsman 2014:180). Jag skulle dock vilja hävda att Samdoks verk-
samhet i hög grad också kom att bära med sig kunskapsideal i linje 
med kulturarvsmuseet och arkivet.

Samtid i historiska rum
I antologin Samhällsideal och framtidsbilder beskriver Eva Silvén de hän-
delser som föregick bildandet av Samdok (Silvén 2004:140–204). På en 
av bilderna i boken ser vi Göran Rosander, en av Nordiska museets då-
varande intendenter, i färd med att rigga en overheadapparat. I bak-
grunden skymtar inramade målningar och en eldstad av äldre modell. 
Bildtexten lyder:

Dåtid möter nutid. De flesta konferenserna hölls i musealiserade slott, går-
dar och andra byggnader, där elsladdar, overheadapparater, filmdukar och 
blädderblock fick samsas med oljemålningar, öppna spisar, boaseringar 
och källarvalv. 

(Silvén 2004:175)

På ett konkret sätt skildrar både bild och citat hur den nya sam-
tidspraktiken gjorde museernas tidigare inarbetade minnespraktiker 

alltid följt museernas etablering, men Näsman visar dock att professionaliseringen och byråkrati-
seringen av samhällsmuseets tankekollektiv har växt.

58 Försöksverksamheten med Riksutställningar startades 1965 och myndigheten lades ned den 31 
maj 2017.
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synliga. Samdokkonferenser hölls inte bara på själva museerna utan 
också på slott och gårdar, vilka inte sällan utgjorde delar av museets 
samlingar i sig.59 På så vis sprängde samtiden in i kulturhistorien både 
bildligt och bokstavligt. Med ordnandet av tid som främsta syfte, kan 
museiväsendet ovan utifrån aktör-nätverksteori, definierats som en 
makroaktör. En makroaktör definieras enligt Michel Callon och Bru-
no Latour som ett nätverk inom vilket andra aktörer med lätthet kan 
inordnas. På så vis framstår makroaktören som en enad röst, snarare 
än flera olika (Latour & Callon 1998:11–40). Dessa makroaktörer age-
rar också oftast på en samhällelig makronivå som exempelvis multi-
nationella företag. När en aktör fungerar problemfritt, beskrivs den 
som stabiliserad eller som en svart låda (Lee 2012:147ff). Den upplevs 
då som hållfast och självklar. Traditionell kulturhistorisk insamling 
kan förstås som en sådan förgivettagen makroaktör vilken länge do-
minerat synen på verksamheten inom minnesinstitutioner men ock-
så i omvärldens ögon. När vardagliga samtidsföremål, som elsladdar, 
overheadapparater och blädderblock, erövrar utrymme i annars strikt 
kulturhistoriska miljöer synliggörs det temporala ordnande som den-
na förgivettagna makroaktörgrupp utövar. På så vis uppstår en glipa 
i minnespraktiken. Det är när en sådan öppning uppstår som lådans 
olika nätverksdelar blir synliga (jfr Göransson 2012:29; Lee 2012:147ff). 

 Komponenterna skapar varandras aktörskap relationellt i och mel-
lan olika nätverk. Förändras en aktör förändras därför hela nätverket 
(Lee 2012:147ff). Men i vissa fall lyckas inte en viss typ av materia knyta 
an till andra delar. De klarar helt enkelt inte av att bilda hållbara för-
bindelser i nätverket (Latour 1998:55). Samtidsinsamling som praktik 
utgör till viss del en sådan materia, något som illustratören Jerry Kock, 
tydligt fångat på bilden härintill (Figur 1). Här står en man med hatt 
och tittar på en monter. I montern finns en exakt likadan hatt som 
mannen på bilden bär. Bilden illustrerar det faktum att museibesöka-
re inte förväntar sig att hitta sina egna, vardagliga ägodelar i en mu-
seimonter. Den allmänna förväntan är i stället att hitta något radikalt 
Annat i montern – häpnadsväckande eller exklusivt hantverk eller fö-
remål i tid och rum avlägsna för betraktaren – inte ett fabriksprodu-
cerat föremål som går att köpa för en billig penning i en butikskedja 

59 Nordiska museet äger t ex Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik och Härkeberga kaplansgård.
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Figur 1. Mannen på bilden ser sin egen hatt i en museimonter. 
Illustration av Jerry Kock (se Rosander 1980). 

Figur 2. En selbåge – hästutrustning i Enköpings museums samlingar. 
Selbågen vilade på hästens rygg och användes för att hålla ihop 
seldon och tömmar. De flesta kulturhistoriska museer i Sverige har  
ett antal selbågar i sina samlingar eftersom de var en del av den 
allmogekonst som eftertraktas.

Figur 3. My little pony – leksak i Nordiska museets samlingar. My little 
pony-hästar lanserades på 1980-talet. De blev snabbt populära 
leksaker och tillverkas fortfarande. Bilderna är tillgängliga på Digitalt 
museum.
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ett kvarter bort. Jag menar således att gubben med hatten (figur 1), 
liksom Samdok över huvud taget, genom sin blotta existens synliggör 
det kulturhistoriska samlandets svarta låda. Handlingen som bilden 
illustrerar kan liknas vid då konstnären Marcel Duchamp 1917 ansökte 
till en konstutställning i New York med en pissoar som bidrag.60 Akten 
har beskrivits som en antropologisk revolution där den förmoderna 
åtskillnad som rådde mellan profana, religiösa och kulturhistoriska 
föremål luckrades upp (Jönsson 2017). 

På samma vis synliggör ett samtida massproducerat vardagsföremål 
placerat i en kulturhistorisk museimonter, en förskjutning av villko-
ren för vilken sorts föremål som är möjliga att betrakta som kulturarv 
– det vill säga, de värden som tillskrivs ett traditionellt kulturhistoriskt 
föremål, till exempel en selbåge (figur 2). Även de förra är socio-mate-
riellt konstruerade och därför inte mer autentiska än unga föremål, 
som till exempel en My little pony-häst (figur 3). 

Om samtidsinsamling kan beskrivas som en praktik utformad inom 
kulturhistoriska rum, har traditionell insamlingspraktik omvänt tagit 
form inom ramen för modernitetens rumsligheter. Dessa samman-
fattas av Tony Bennett som ”the exhibitionary complex” (1995:59–88). 
Hit hör 1800-talets framväxande breda nöjes- och åskådningskultur, 
som exempelvis världsutställningar, akvarier, dioramor, varuhus och 
biografer, för att bara nämna några exempel (Hillström 2006:155). 
Vurmen för det förgångna ramades på så vis in av 1800-talets nyaste 
teknologier, utformade som gestaltnings- och visualiseringsverktyg. 
Föremålsserier och typologier exponerade i långa rader av snarlika 
föremål, eller dioramor med naturtrogna dockor iförda allmogedräkt 
framstår i dag som något ålderdomligt och ”musealt”, när de i själva 
verket utgjorde exempel på en, för sin samtid, hypermodern praktik. 
Som åskådare av ett förgånget museikomplex, utan den tidens själv-
upplevda förståelse för miljöerna, är det lätt att missa moderniteten i 
museirummet för att bara se kulturhistorien. 

Det är avgörande att inte förbise materialiteten i det museilandskap 
som breder ut sig bakåt i historien. Samtidssamlandet kan beskrivas 
som något radikalt annorlunda, ett brott mot tidigare insamlingsprak-

60 Först 1950 trädde Duchamp fram som ansvarig för bidraget till utställningen 1917. Vissa hävdar 
dock att pissoaren egentligen kom från någon av de samtida konstnärskollegerna Elsa von Frey-
tag-Loringhoven och Louise Norton.
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tiker på ett både materiellt och filosofiskt plan. Samtidigt kan denna 
praktik förstås som en naturlig progression, ett väntat professionalise-
ringsled. Dessa olika förhållningssätt till dokumentation och insam-
ling av samtid på kulturhistoriska museer existerar parallellt. I fallet 
med den tecknade mannen ovan omvandlas den samtida hatten från 
samtida till historisk i montern, men mellan selbågen och My little 
pony-hästen framträder snarare ett estetiskt och formmässigt band, 
trots att hantverket och materialen skiljer sig radikalt åt. 

Samlande krafter
Ovan har samlandets hinterland under det ”långa 1800-talet” beskri-
vits som ett ordnande, där evolutionistiskt präglade samhällsteorier 
tog materiell form med hjälp av de senaste teknologiska landvinning-
arna. Tillsammans förenades olika samhällsklasser i ett nationalistiskt 
kunskapsprojekt. Att samordna olika dåtider skapade på så vis en ge-
mensam samtid. 

I kapitlet har också redogjorts för hur samlandet av dåtiden till stor 
del ordnades med hjälp av amatörer parallellt med att en begynnande 
professionalisering växte fram bland museerna i landet. Bland 1800-ta-
lets uppteckningar och inventeringar av fornminnen inkluderades 
successivt runt sekelskiftet även allmogens materiella kultur. Framför 
allt från 1950-talet och framåt utvecklades en allt mer formaliserad kul-
turpolitik i Sverige. Utifrån storskaliga kulturhistoriska expeditioner 
växte dessförinnan en omfattande och nyskapande insamlingsverk-
samhet fram vid flera arkiv och museer i Sverige (Nilsson 1996:110, 
115f). Dessa kom senare att stå som förebild vid samlandet av den in-
dustrihistoria som försummats under 1900-talets första hälft och även 
för Samdoks initiala verksamhet (Näsman 2014:18, 180). 

Även bland landets kulturhistoriska museer präglades efterkrigsti-
den av ett socialpolitiskt samhällsengagemang, (Nilsson 1996:74ff). I 
samband med en förnyad kulturpolitik under seklets andra del omfor-
mulerades museernas uppgift till att i högre grad satsa på utställning-
ar. De konkreta kulturpolitiska konsekvenserna var att publik verk-
samhet fick ökade ekonomiska medel genom exempelvis inrättandet 
av Riksutställningar som en statlig stiftelse 1976 (Näsman 2014:71). 
1970-talets engagemang för det samtida samhället riktade om museer-
nas verksamhet mot ”folket” – medborgarna – som huvudsaklig publik. 
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Det var också under 1970-talet som grunderna för nätverket Samdok 
utarbetades för att slutligen formaliseras vid decenniets slut. Den-
na sammanslutning för samordning och samtidsinsamling har ovan  
beskrivits som ett gränsobjekt, förhandlat och format mellan aktö-
rer som nationalstaten, det kulturhistoriskt inriktade temporala 
ordnan det, 1970-talets emancipatoriska tidsanda och Nordiska mu-
seet. Ett gränsobjekt tar form då aktörer inom olika praktikgemen-
skaper tvingas samarbeta, trots delvis skilda syften (Star & Griesemer 
1989:411). Även om de olika aktörerna inte når konsensus möjliggör 
ändå en sådan sammanslutning ett samarbete. Som gränsobjekt har 
Samdok således haft möjlighet att bygga vidare och utveckla traditio-
nella insamlingspraktiker och samtidigt implementera nya temporala 
koncept som ”samtid”. Dessutom utgjorde Samdok en starkt etnolo-
giskt präglad praktikgemenskap. Därtill poängterades att kunskaps ideal 
i linje med kulturarvsmuseets och arkivets temporala ordnande ändå 
konserverades genom praktiken, trots samtidssamlandets uppenbara 
samhällsengagemang (jfr A Assmann 2008; Näsman 2014:180). 

Slutligen har vändningen mot samtiden inom museernas samlande 
beskrivits som både en naturlig progression, ett väntat professionali-
seringsled och som något radikalt annorlunda. Diametralt olika för-
hållningssätt till dokumentation och insamling på kulturhistoriska 
museer existerade alltså parallellt, tack vare exempelvis gränsobjektet 
Samdok. 

Enligt John Law rymmer ett hinterland knippen av historiskt fram-
växta sociala och materiella förutsättningar (Law 2004:34). I detta  
kapitel framträder Nordiska museet, Samdok och Sigurd Erixon som 
ett sådant knippe, men också MUS 65, Riksutställningar och 1970- 
talets emancipatoriska tidsanda. Tillsammans formar dessa aktörer 
det landskap i vilket dagens insamlingspraktiker ännu navigeras. 
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Den 17–18 november 2011 var det återigen dags för Samdoks årliga 
höstmöte på Nordiska museet. Temat var ”Återvändande som metod 
och möjlighet”, och programmet innehöll två dagar med föredrag och 
samtal. Detta år var emellertid något annorlunda; höstmötet 2011 skul-
le komma att bli Samdoks sista. 

Några månader tidigare hade Nordiska museets dåvarande styres-
man, Christina Mattsson, skickat ut en förfrågan till Samdoks med-
lemsmuseer om dessa kunde tänka sig att gemensamt finansiera den 
tjänst som sekretariatet utgjordes av med en medlemsavgift på 3 000 
kronor per år.61 52 museer svarade ja, och 17 nej. Resterande 11 svarade 
inte alls. Då styresmannen ansåg att inte tillräckligt många av museer-
na svarat jakande på frågan fattades beslutet att avveckla sekretariatet. 
Beslutet meddelades per brev den 7/11 till medlemsinstitutionernas 
chefer. Brevet distribuerades därefter för kännedom till poolerna och 
dess innehåll publicerades dessutom i Samdok-forum nr 3/2011. Vid 
Samdokrådets möte 18/10 2011 beslutades att föra frågan om fortsatt 
verksamhet utan sekretariat på Nordiska museet vidare till höstmö-
tets gruppdiskussioner. Rådets representanter för kommunala-, läns- 
och centralmuseer skulle även ta upp frågan i sina respektive sam-
arbetsråd. Om, och i så fall hur, nätverkets arbete skulle fortsätta var 
således ovisst inför mötet. Upptakten till denna avhandling inleddes 
således med avslutet av Samdok. Men under det sista mötet i Samdoks 
regi utvecklades samtidigt fröet till en ny sammanslutning som sena-
re fick namnet Dokumentation av samtida Sverige (DOSS). Etablerandet 
av detta nya nätverk, genom bland annat ett flertal möten, kom seder-
mera att bli en viktig del av denna studies empiri. I det här kapitlet 
presenteras och undersöks mötesformatet som en bärande del av in-
samlingspraktiken.

Det empiriska materialet i denna studie består således i hög grad 

61  Vid tidpunkten fanns 80 registrerade medlemsmuseer.
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av deltagandeobservationer från nätverksmöten. Under dessa möten  
berättade deltagarna för varandra om praktiken. Jag har valt att be-
trakta dessa samtal, liksom även de intervjuer jag genomfört med 
nätverksmedlemmar, som en form av levnadsberättelser med arbets-
livsfokus (jfr Arvidsson 1998; Wolanik Boström 2005). Utifrån Birgitta 
Svenssons tillämpning av begreppet tidsanda som betingande för 
en viss generations sätt att ordna kunskap på, kommer empirin ned-
an att tolkas genom att relatera medlemmarnas berättelser om verk-
samheten till den tidsanda Samdok vuxit fram inom (Svensson 1997). 
Därtill tillämpas lingvisten Charles Goodwins teorier kring hur en 
professions kunskapsobjekt formas genom sociomateriella processer 
(Goodwin 1994:606). 

Det var även under dessa möten som jag successivt blev medveten 
om att samtidsinsamlingen innehöll ett ordnande av medlemmarna 
själva. I materialet fanns en diskussion om vad som utmärkte själva 
praktiken – metoderna, ett samtidsfokus, samordningen eller något 
annat. Utifrån aktör-nätverksteori framträdde tydligt att samlarna ord-
nade varandra via exempelvis möten, pooler, utvärderingar, tidskrifter 
och fotografier. Det här kapitlet syftar därför i huvudsak till att under-
söka vilken betydelse mötesformen har för hur samtidsinsamling görs 
och för den kunskap som tar form. 

Genom att studera nätverkets möten vill jag närma mig frågan om 
hur samtid har samlats. Det är alltså inte själva insamlandet i fält jag 
granskar utan hur de som arbetar med insamling av samtid tillsam-
mans ordnar detta arbete till något som kan beskrivas som en prak-
tik: Hur har verksamhetens möten ordnats och vilka effekter har 
detta ordande haft på samlandets kunskapsprocesser? Med Samdoks 
sista höstmöte som fallstudie, ämnas nedan undersökas vilka värden 
medlemmarna tillskriver verksamheten och hur dessa värden fortsätt-
ningsvis ut- eller inordnas på andra möten. 

Samdok som ordnande centrum
Samtidsinsamling formaliserades i Sverige i samband med att Samdok 
bildades. Den studerade perioden av möten betraktas därmed som 
ett övergångsskede, där delar av det som var Samdok möter det som 
bär potential att bli en ny sammanslutning. Med ordet ”Samdok” av-
ser jag därför den verksamhet som löpte mellan 1977 och 2011 och med 
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”DOSS” avser jag det ordnande som med ett nytt namn tar form som 
något avskilt från Samdok. 

Dessa organisationer för samtidsinsamling, Samdok och DOSS, 
betraktas här som aktörer vilka tar plats inom ramarna för en kultur-
historisk och minnespolitisk arena. De minnespolitiska rörelserna 
kan med ANT beskrivas som ett så kallat ”centrum för översättning”, 
vilket på olika vis villkorar samlandet av samtid (Law 1994:104ff). Inom 
den nationella kontext som min materialinsamling utfördes inom, ut-
gjordes detta ordnande av till exempel den sittande regeringen, Kul-
turrådet, Riksutställningar eller Myndigheten för kulturanalys, och 
internationellt av exempelvis ICOM. Men gentemot Samdoks med-
lemsmuseer kan också Nordiska museet och Samdok beskrivas som 
ordande centrum. De ordningar som dessa aktörer deltar i bär med 
sig kvalitéer som repellerar somliga förbindelser från arenans mitt till 
dess periferi, ungefär som då två positivt laddade magneter placeras 
mot varandra (Law 1994:104ff). Som gränsobjekt har Samdok tidigare 
förmått knyta an till både samhällspolitiska visioner som MUS 65 och 
ett mer traditionellt museisamlande, trots att dessa olika aktörer på 
vissa punkter har skilda syften. Vad har då hänt med detta ordnande 
över tid?

Som redan nämnts bedrevs Samdoks arbete i huvudsak inom ett 
antal pooler organiserade kring olika teman. Dessa teman förändra-
des över åren. Poolerna vid det sista Höstmötet 2011 var Hemliv och 
fritid, Lokala och regionala rum, Naturbruk, Samhälle och politik, 
Tillverkning och tjänster, Samiskt liv och Kulturmötesgruppen. I poo-
lerna fanns representanter från olika museer runt om i landet men 
även från exempelvis universitet, arkiv och hembygdsrörelser. I varje 
pool ingick alltid en representant från Nordiska museet. Grupperna 
träffades på eget initiativ en eller två gånger om året. Sekretariatets 
funktion var att samordna verksamheten mellan pooler med hjälp 
av Höstmötet, en tidskrift och en gemensam databas över genomförda 
dokumentationer (kallad Samdokregistret eller Samdoks databas). 
Därtill tog sekretariatet många fortbildande och metodutvecklande 
initiativ som förmedlades genom nätverkets olika kanaler. Sedan star-
ten var också sekretariatet förlagt till Nordiska museet. För att helt 
förstå verksamheten bör betonas att sekretariatet aldrig hade någon 
beslutsfattande roll över medlemmarna. Allt deltagande var frivilligt 
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och upp till respektive museichef. Beslut rörande sekretariatets arbete 
fattades av Samdokrådet, ett styrorgan bestående av Nordiska museets 
styresman samt representanter från landets centrala museer, länsmu-
seer och kommunala museer.62 Allt beslutsfattande skedde alltså i en 
demokratiskt sammansatt grupp av representanter från ett utsnitt av 
landets olika museer, små som stora (Unge 2008:20–21). På grund av 
Nordiska museets centrala position som huvudsaklig finansiär av se-
kretariatet och plattform för möten och utvidgad dialog intog museet 
ändå en särställning inom organisationen. Över tid förändrades dock 
nätverkets roll, från ett fokus på samordning av museernas föremålsin-
samling, i hög grad motiverat av ekonomiska skäl, till ett större intres-
se för kontextuell dokumentation, där Samdoks roll snarare handlade 
om metodutveckling och kunskapsuppbyggnad. Oavsett inriktning 
baserades nätverkets arbete i mångt och mycket på mötesformatet; 
verksamheten utgjordes i hög grad av möten medlemmar emellan. 
Mötena kan således betraktas som ett ordnande verktyg för verksam-
heten i stort. Trots att Samdok avvecklades 2011 har sammanslutning-
en haft fortsatta effekter på ordnandet av samtidssamlandet, något 
som kommer bli tydligt i kommande empiriska kapitel.

Möten som utsträckta rumsligheter
Mötesordet används ofta inom museisektorn; utöver Samdoks höst-
möte arrangerar till exempel Riksförbundet Sveriges museer (RSM) 
varje år Museernas vårmöte. De flesta möten följer ett förutbestämt 
mönster av mer eller mindre uttalade procedurer och regler. Antro-
pologen Arjun Appadurai definierar möten som kontextuellt och re-
lationellt skapade lokaliteter, vilka omgärdas av vissa återkommande 
inslag. Det är en beskrivning som onekligen passar in på många av de 
möten som anordnas museer emellan (Appadurai 1995). Jag betraktar 
dem därför som en sorts rumsliga materialiseringar av det görande 
som till stor del formar praktiken, ett görande som också tar plats över 
tid. Här utgår jag från att idéer kan ges rumslig förankring på samma 
sätt som fysiska landskap omvänt kan vävas samman med mentala 
(jfr Svensson & Saltzman 1997; Göransson 2012). Utsträckta rumsligheter 
är i sammanhanget det begrepp som valts för att fånga den tempora-

62  Här ingick även en representant från Nordiska museet.
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la spännvidden i den här sociomateriella dialektiken. Som framhölls 
i kapitel två kan museimöten, som en sorts utsträckta rumsligheter, 
även betraktas som en produkt av den genomgripande professionali-
sering som institutioner verksamma inom musei- och kulturarvsfältet 
genomgått under de senaste 150 åren (T Bennett 1995).

Om dessa möten konstruerar ett gemensamt rum för deltagarna att 
mötas i, kan själva samtalen betraktas som det kitt som håller rummet 
samman över tid. Inom dessa rum är det möjligt för medlemmarna att 
använda begrepp som ”samtidsdokumentation” och ”poolmöte” utan 
att behöva förklara ordens innebörd närmare. Dessa utsträckta rums-
ligheter kan alltså betraktas som ömsesidigt konstruerade i en sorts 
pågående samtal. 

Samdoks årliga höstmöte etablerades under de första åren av 2000- 
talet. Dessförinnan arrangerades större sammankomster, som rådslag 
och konferenser, vid vissa tillfällen som exempelvis under muse ernas 
Vårmöte. De många mindre möten som arrangerades inom ramen 
för de olika poolerna spelade även de en stor roll som verksamhetens 
ryggrad. 

De flesta möten följer ett förutbestämt mönster av mer eller mindre 
uttalade procedurer och regler. Detta kan, med sociologen Erving Goff-
mans begrepp, beskrivas som ”intrycksstyrning”, det vill säga det sätt 
på vilket både individer och grupper agerar för att framstå som överty-
gande och trovärdiga i ett visst sammanhang (Goffman 1988:13ff). Det 
innebär att deltagarna behöver presentera sig själva på ett sätt som 
stämmer överens med beteenden som är vedertagna i sammanhang-
et (jfr Turtinen 2006:85). Vad berättar då höstmötets form och formalia 
om medlemmarnas värderingar? Vilka ordningar råder inom samtids-
insamlarnas möten?

Höstmötena planerades av sekretariatet i samråd med de olika poo-
lerna. Mötesprogrammet bestämdes alltså på förhand och gavs ett spe-
cifikt tema. Under de två dagar som mötet pågick fanns utrymme för 
medlemmarnas projektpresentationer, men även för föreläsningar av 
specialinbjudna experter utifrån. I samband med Höstmötet passade 
även de olika poolerna på att hålla årsmöte. Detta upplägg justerades 
förvisso en del över de tiotal år de pågick, men den grundläggande 
strukturen återkom ändå varje år. Mötet skedde dessutom vid ungefär 
samma tidpunkt på året, det vill säga på hösten. Avsaknaden av mer 
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formella element kan till viss del förklaras med att verksamheten inte 
hade som mål att fatta några officiella beslut över museernas insam-
lingspraktiker, men också av den platta organisationsstruktur som ar-
betet präglades av. 

Den grundläggande strukturen på DOSS-arrangerade mötet var 
snarlik den som Samdoksekretariatet etablerat. Under de år jag del-
tog på Höstmötet noterade jag att ungefär samma deltagare återkom 
varje år, något som också bidrog till en känsla av kontinuitet (jfr Tur-
tinen 2006:79). Här skapades således en sorts tillfälliga, men samtidigt 
över tid utsträckta, rumsligheter som till viss del skilde sig åt år från 
år, men som ändå, genom det rutinartade upplägget och närvaron av 
ungefär samma människor, påminde om varandra. Deltagarna kände 
redan till mötets rutiner. Sammantaget kom dessa möten under mina 
fältstudier att präglas av en informell karaktär. Dessutom bestod del-
tagarna av en, till stora delar, homogen grupp: de flesta var kvinnor i 
medelåldern, födda i Sverige med eftergymnasial, humanistisk uni-
versitetsutbildning, i vissa fall med doktorsgrad.63 Många hade arbe-
tat inom museisektorn under större delen av sitt arbetsliv och några 
innehade mellanchefspositioner. Bland de museichefer som deltog i 
mötena, vilket var ett fåtal, var könsfördelningen dock jämnare. Även 
om jag inte kan säga exakt vilken akademisk bakgrund deltagarna 
hade, formades verksamheten ändå av något som skulle kunna beskri-
vas som etnologiska kärnvärden, vilket vid upprepade tillfällen också 
nämndes.64 Representanter födda efter cirka 1985 lyste med sin frånva-
ro. I den mån yngre medlemmar deltog var det ofta en tillfällig med-
verkan, vars förklaring går att hitta i samtidens projektkultur base-
rad på korta visstidsanställningar. Deltagarna kan således beskrivas 
som övervägande vita, medelklasskvinnor med högskoleutbildning.  
Utifrån dessa bakgrundsuppgifter kan vi sluta oss till att en majoritet av 
deltagarna även delade upplevelser av att växa upp i Sverige under till 
stor del 1960-, 70- och 80-talen. På så vis hade flertalet av medlemmarna 
 
 

63  Dessa data refererar till den en tidsperiod från 2007–2016 under vilken jag i egenskap av 
museianställd och senare som doktorand, deltagit i Samdok- och Dossmöten. Jag förutsätter 
härmed att verksamheten över tid har blivit mer homogen, och att den inledningsvis var mer 
heterogen, i alla fall med avseende på kön och ålder.

64  Mer om dessa värden längre fram i kapitlet.
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gemensamma erfarenheter av den genomgripande förändrings period 
museerna genomgick under framför allt 1970-talet.65 

Under 1960- och 70-talen präglades västvärlden av omvälvande före-
teelser som oljekris, Vietnamkriget och studentrevolterna 1968. I Sve-
rige var kultursektorn samtidigt i en mycket expansiv fas. En kombi-
nation av dessa samhällsförändringar gjorde att museernas fokus nu 
riktades mot ojämlika livsvillkor i samtiden. För museerna i Sverige 
har flertalet värdegrunder, formulerade under 70-talet, också haft bä-
ring på verksamheten lång tid framöver. Ett sådant exempel på hur 
en tidsanda kan sträcka sig över flera decennier syns i de kulturpoli-
tiska mål som lanserades 1974, i samband med MUS 65. Dessa har jus-
terats något över tid men har i stort sett bibehållits innehållsmässigt 
sedan 1974. Först 2009 förändrades ett av målen, då Alliansregeringen 
helt tog bort 70-talets formulering om att museerna skall ”motverka 
kommersialismens negativa verkningar” (Prop 1974:28:1), med moti-
veringen att det inte finns någon ”given motsättning mellan kommer-
siell bärkraft och konstnärlig kvalitet eller frihet” (Regeringskansliet 
2009:2).

Utifrån Goffmans teori om intrycksstyrning bör således en kvinnlig 
deltagare med en humanistisk utbildning som vuxit upp under ovan-
nämnda tidsperiod (från 1960 till slutet av 80-talet), lättare kunna leva 
upp till de förväntade sätt att ordna samlandet på som var etablerade 
i sammanhanget (Goffaman1988:13ff). För att framstå som trovärdig 
i detta sammanhang krävdes sålunda ett etnologiskt präglat intresse 
för ”den lilla människan” och vardagslivet men också för samhällets 
svagaste och mest utsatta grupper.66 Det nya nätverket DOSS, byggde 
också i mångt och mycket vidare på ett ordnande inriktat mot ”sam-
hällsmuseet” snarare än ”kulturarvsmuseet”, ett ordnande som även 
präglade Samdok, en organisation grundad i 1970-talets publiktillvän-
da tidsanda (Näsman 2014). 

Den atmosfär av samhällsmuseum som många av verksamhetens 
medlemmar levde sina formativa år inom, har således kommit att 

65  Tidsandan håller sig inte inom specifika decennier utan gränserna är flytande. Vissa perioder 
spiller över på de kringliggande. Detta kan sägas beteckna till exempel 1970-talet.

66  Goffman tillämpar termen intrycksstyrning för att beskriva hur individen navigerar för att 
passa in i gruppen (1988). Användningen av begreppet ovan skildrar emellertid denna process 
från ett annat perspektiv, det vill säga antagandet att den som vill passa in i Samdoks eller DOSS’ 
verksamhet bör följa de beteenden som är etablerade i dessa sammanhang.
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prägla förståelsen av samtidsinsamlandets mötesverksamhet än i dag. 
Vad innehöll då samtalen på dessa sammankomster? Med utgångs-
punkt i Samdoks sista höstmöte kommer dessa utsträckta rumslig-
heter att undersökas nedan.

Det sista mötet
På eftermiddagen den 17 november samlades representanter för Sam-
doks medlemsmuseer på Nordiska museet för ett sista möte. Många 
uttryckte både förvåning och bestörtning över styresmannens beslut 
att avveckla Samdoksekretariatet. Detta återkom i de många samtal 
som uppstod då deltagarna anlände för att hämta ut namnbricka och 
registrera sig på deltagarlistan. Den första dagen av två samlades del-
tagarna i museets stora hörsal på källarplanet. Runt klockan ett gick 
själva mötet igång. Temat var Återvändande som metod, och program-
met bestod av halvtimmeslånga presentationer rörande olika återvän-
dandeprojekt.67 Kommunikationsvetaren Bodil Axelsson var inbjuden 
som keynote-talare, då hon nyligen utfört en kortare studie av Sam-
dok inom ramen för det fleråriga internationella projektet EuNaMus.68  
Under dag två delades medlemmarna in i mindre grupper för att dis-
kutera Samdoks framtid utifrån ett antal frågor sekretariatet tagit 
fram. Det är i huvudsak dessa gruppdiskussioner, tillsammans med 
Axelssons analys av nätverket, som ligger till grund för denna fallstu-
die, då dessa moment utgjordes av samtal som direkt mötte frågor 
kring Samdoks tidigare och fortsatta verksamhet. I dessa diskussio-
ner uppträdde nämligen ett antal motstridiga idéer bland deltagarna  
rörande verksamhetens essens. 

Mötet inleddes av Håkan Liby, dåvarande chef för Upplandsmuse-
et och även vice ordförande i Samdokrådet. Han adresserade avveck-
lingen av nätverket direkt genom att betona vikten av att se detta som 
ett tillfälle att tänka nytt. Från sekretariatets intendent, Eva Fäger-
borg, ställdes därefter den öppna frågan till medlemmarna om vad i 
Samdok de ville behålla och vad de ville ändra på: namnet, poolerna, 
tidskriften, höstmötet, registret, webbplatsen eller något annat. Här  
 

67  Återvändande som metod handlar om att över tid återvända till samma platser eller teman 
som tidigare insamlingar och dokumentationer utförts på.

68  EuNaMus, European national museums. Se Axelsson 2011b.



99

3. SAMLARNA

försågs medlemmarna med möjligheten att fylla verksamheten med 
nytt innehåll och bevara annat. 

Bodil Axelssons studie av Samdok byggde främst på en granskning 
av en rad Samdokpublikationer, en frågelista till medlemsmuseerna 
och ett antal samtal med utvalda medlemmar.69 Med utgångspunkt i 
EuNaMus-projektet var syftet att granska Samdoks möjligheter utifrån 
en nationsskapande kapacitet, det vill säga hur nätverket försökte få 
ihop samtidens mångfald till någon form av centralitet, av Axelsson 
kallad ”the local nation”. I sin keynoteföreläsning beskrev Axelsson 
Samdok som en organisation som visade upp en rad ambivalenser. 
Hon identifierade tre spänningsfält där Samdok intog ett liminalt till-
stånd, vilket kunde vara både produktivt och hämmande: 1. Samdok 
verkade för både centralisering och decentralisering, 2. för forskning 
och museiverksamhet och 3. för samlingar och utställningar. Genom 
att inta den här mellanpositionen försökte Samdok, enligt Axelsson, 
vara ”både – och”, men resultatet blev i stället ofta ”varken – eller”. 
Axelsson identifierade även ett inneboende krav på reflexivitet inom 
verksamheten. Slutligen fastslog hon att nätverket inte längre var den 
kugge i museilandskapet som det varit, samtidigt som de flesta min-
nesinstitutioner givetvis också hade förändrats sedan nätverket eta-
blerades. I dagens samhällsklimat skulle museerna tjäna på att släppa 
på den auktoritära framtoningen och i stället satsa på en mer inklu-
derade metodik, där Samdok skulle kunna utgöra en värdefull resurs, 
summerade Axelsson. (Se även Axelsson 2011a:5–7). 

Bodil Axelssons analys av nätverket landade av allt att döma väl hos 
medlemmarna. De kommentarer som följde bekräftade Axelssons be-
skrivning av en organisation mittemellan. En disputerad etnolog, då 
verksam vid myndigheten LSH, menade till exempel att Samdok aldrig 
riktigt fått det erkännande som nätverket förtjänade, vilket var kon-
stigt då organisationen ändå stod för mycket av det som politikerna 
efterfrågade: fortbildning, nätverkande och en etablerad infrastruk-
tur museer emellan.70 En antikvarie, då verksam vid Stadsmuseet i  
Stockholm, plockade i stället upp det Axelsson sagt om Samdoks  

69  Under de kommande åren publicerade Axelsson flera artiklar på temat (Bl a Axelsson 2011a, 
2011b, 2014).

70  Livrustkammaren, Skoklosters slott och Stiftelsen Hallwylska museet fram till årsskiftet 2017/18. 
Därefter uppgick LSH i myndigheten Statens Historiska Museer (SHM).
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förhållande till förändringar inom museilandskapet i övrigt. Hon 
menade att intresset eller ointresset för organisationen borde förstås 
i relation till museets övriga verksamhetsdelar där vård av samlingar, 
förmedling och pedagogik under senare år prioriterats i högre grad än 
dokumentations- och insamlingsfrågor. 

Axelssons definition av Samdok – en sorts mellanposition som möj-
liggör ett ”både och” men samtidigt skapar ett ”varken eller” – stäm-
mer väl med de tidigare redovisade kriterierna för vad som gör ett 
gränsobjekt. På så vis har verksamheten kunnat skapa utrymme för 
praktiker i gränssnittet mellan minne och framtid, samtid och histo-
ria. Samtidigt pekade Axelsson på att verksamheten förlorat sin unika 
position i museilandskapet. Hur såg medlemmarnas egen förståelse 
av verksamheten ut?

Gränsobjekt i upplösning
Mötets andra dag bestod huvudsakligen av mindre gruppdiskussio-
ner. Även nu anknöt flera personer till de resonemang som Axelsson 
framfört dagen innan. De som medverkande i den grupp jag deltog i 
samlades i ett av Nordiska museets konferensrum. Rummet var klätt 
i mörk träpanel och längsmed den ena långväggen vette höga fönster 
ut mot museets entré. Vi slog oss ner runt ett avlångt bord. Gruppen 
bestod av sex personer utöver mig själv. Bland dessa fanns ett universi-
tet och tre olika museer representerade: Göteborgs universitet, Nord-
iska museet, Postmuseum och Örebro länsmuseum. Fyra av deltagar-
na var disputerade varav en var professor.71 I gruppen var två så gott 
som helt nya i nätverket medan de andra hade medverkat större de-
len av sitt arbetsliv. Efter en kort presentationsrunda, samt val av ord-
förande och sekreterare, inleddes samtalet.

Ordföranden, som också var museichef, knöt under samtalet an till 
Axelssons presentation föregående dag. Denne instämde med Axels-
son om att det var svårt att greppa Samdok och därmed svårt att för-
klara verksamheten för utomstående. På så vis var det även svårt att 
motivera det fortsatta arbetet utåt. En intendent hänvisade tvärtom 
till Axelssons presentation som en indikation på att nätverket bor-

71  Deltagarna i gruppen är anonymiserade eftersom jag anser att deras namn inte är viktiga 
för att förstå det analytiska resonemanget. I stället har jag lagt fokus på den erfarenhet de olika 
deltagarna besitter och i vilken yrkesroll de medverkar.
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de betraktas som ett ”lyckat projekt”, som dels borgat för vikten av 
kontextuell dokumentation kring föremål, dels i ett internationellt 
perspektiv betraktats som ett medel för att hävda nationalstaten och 
hålla landet samman. Axelssons analys av Samdok verkade således ha 
gett resonans hos flera av medlemmarna, fast på olika sätt. 

Initialt var alla eniga om att samdokarbetet på något vis måste 
fortsätta och att det var ett misstag av Nordiska museets styresman 
att avveckla sekretariatet. På vilket sätt det fortsatta arbetet skulle gå 
till, rådde det emellertid delade meningar om. Från dem av Nordiska 
museets representanter som arbetat längst med Samdok betonades 
betydelsen av både poolarbete och Höstmöte: poolerna gav möjlighet 
för deltagarna att ses på olika platser i landet, vilket i sin tur styrkte 
identiteten i insamlingsarbetet på museerna. De framhöll själva möj-
ligheten att resa och övernatta på andra orter som viktig, eftersom 
det gjorde det möjligt att komma utanför sitt eget avgränsade musei-
sammanhang. Nätverkets Höstmöten behövdes i detta perspektiv för 
att träffa medlemmar från andra pooler. Sammantaget, förklarade en 
av Nordiska museets representanter, blir dessa mötespunkter som ett 
ständigt pågående seminarium. Dessa röster knyter tydligt an till idén 
om Samdok som ett nationsskapande nätverk. Här är det inte så myck-
et de enskilda museernas verksamhet som står i fokus utan det totala 
samlandet och de sammanlagda mötena i landet, samt det faktum att 
samlandet av samtid som sådant stärkts genom det mångåriga samar-
betet.

I dessa påståenden instämde deltagaren med professorstitel men 
menade emellertid att poolernas gemensamma fältarbeten ofta falle-
rade, eftersom de sällan var praktiskt genomförbara. I stället föreslog 
hon att poolerna främst skulle fungera som ett forum för kunskapsut-
byte. Denna åsikt mötte starka reaktioner från framför allt en av Nord-
iska museets representanter, som menade att Samdok var just sina 
samtidsundersökningar, inte pooler och kunskapsutbyte, och att sam-
tidsundersökningarna därför borde vara prio ett för verksamheten. 
För intendenten kom kunskapsutbyte och metodutveckling på an-
dra plats. Som essentiellt för verksamheten betonade denna medlem 
således en gemensam, aktiv samtidsinsamling snarare än ett gemen-
samt reflekterande över samlandet av samtid vid de olika museerna 
i landet. Allteftersom samtalet löpte blev det tydligt att det fanns en 
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skiljelinje mellan dem som tyckte att nätverkets huvuduppgift var att 
skapa mötesplatser för att diskutera metod och teori kring samtidsun-
dersökningar, och dem som i första hand betonade vikten av dessa 
möten för att samla och samordna samtiden tillsammans. De som 
förespråkade mötesplatser för kunskapsutveckling betecknar jag fort-
sättningsvis som den ”nya skolan”, och de som lade störst vikt vid själ-
va samtidssamlandet som den ”gamla skolan”. Inom Samdok fanns ett 
stort intresse för både kunskapsutveckling och samtidsinsamling, och 
dessa olika delar växte i hög grad fram i en samverkan. Uppdelningen 
i gamla respektive nya skolan speglar alltså inte något som existera-
de under Samdoks verksamhetsperiod, utan snarare en uppdelning 
som tog form när medlemmarna under mötet tvingades prioritera i 
verksamhetens innehåll inför ett framtida arbete utan någon egentlig  
finansiering.72 

Så småningom kom diskussionen in på hur verksamheten mer kon-
kret skulle bedrivas i framtiden. Museichefen föreslog att nätverket 
borde öppna upp för samlingsrelaterade frågor generellt och inte bara 
rikta in sig på just samtidsinsamling. Detta förslag fick några i grup-
pen att skruva på sig. Dessa befarade att samtidsdokumentationen 
skulle hamna i skymundan, om insamlingsfrågor sammanfördes med 
angelägenheter som gallring, samlingsvård eller utställningsprojekt 
– att samtalen då snarare skulle handla om vård och utställningar än 
om samtidsinsamling. En intendent tillade att dokumentations- och 
utställningsprojekt ofta arbetade med sinsemellan olika kunskaps-
mål, vilket skulle försvåra samarbetet. 

I själva verket hade Samdoks programförklaring redan efter höst-
mötet 2010 breddats med en paragraf gällande samlingsfrågor: ”Sam-
dok verkar för fördjupat kunskapsutbyte kring museernas samlingar 
och samlingsfilosofi, med särskilt fokus på samlingarnas användbar-
het för kommunikation och forskning” (Fägerborg 2011:3). Museiche-
fen knöt sålunda an till en förändring inom nätverket som redan var 
formaliserad i programförklaringen. Vidare menade samme muse-
ichef att de flesta museer faktiskt numera ville arbeta med samtidsfrå-
gor, och att det av strategiska skäl därför vore bra att koppla samman 
insamling med samtidsfrågor inom både den publika verksamheten 

72 Det ”nya” får här också representera den breddning mot samlings- och utställningsverksamhet 
i stort, som Samdok öppnat för under de senaste åren.
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och arbetet med samlingarna. Denne hävdade dessutom att nya kom-
petenser inom sektorn innebar att museerna skulle komma att se an-
norlunda ut i framtiden. Samdok byggde enligt museichefen på en 
viss sorts profession som inte längre var så vanlig på museerna: Vad 
skulle hända om Samdok, som ofta betraktats som etnologernas fo-
rum, även släppte in andra ämneskompetenser i verksamheten? Med 
andra ord menade museichefen att det inom landets minnesinstitu-
tioner inte längre bara var Samdok som intresserade sig för samtids-
frågor, utan att flera andra av museernas verksamhetsdelar också var 
engagerade i samtiden. 

Den nya skolan förespråkade därmed ett nätverk som fortsatte att 
arbeta med samtidsfrågor, men önskade att dessa kunde gälla prakti-
ker inom hela museifältet, inte bara insamling och dokumentation. 
Här handlade det alltså inte längre om ett gemensamt nationellt 
kunskapsprojekt förankrat i museiöverskridande insamlingar, doku-
mentationer och undersökningar, utan snarare om att förankra verk-
samheten i ett bredare intresse för samtid inom landets olika minne-
sinstitutioner. 

Gruppdiskussionen presenterades på mötet som ett tillfälle att 
”tänka nytt”. Vissa av medlemmarna tillskrev organisationen värden 
av nationell och rentav internationell betydelse. Andra lade tonvikten 
på specifikt etnologiska grundvärden som ”människan i centrum” el-
ler dimensionerna ”tid, plats och social miljö” som utgångspunkter 
för verksamheten. För de mötesdeltagare som i diskussionerna före-
trädde den gamla skolan var det först och främst samlandet (av sam-
tid) som stod i fokus, och för den nya skolan var det samtidsfrågorna 
i stort. Alla var dock överens om värdet i att mötas – något som även 
bekräftades vid upprepade tillfällen under de två dagar mötet pågick. 

Däremot ifrågasatte inte någon vad arbetet med just samtiden egent-
ligen gick ut på. Samtliga deltagare tycktes vara överens om att nätver-
kets verksamhet var viktig, men idéerna om på vilket sätt nätverket 
var viktigt skilde sig åt. Alla ville fortsätta mötas och ”nätverka” men 
de var inte helt eniga om vad de ville mötas kring: delade insamlings-
projekt museer emellan (gamla skolan) eller kunskapsutbyte kring 
museiseparata samtidsprojekt (nya skolan)? Det som förhandlades 
var således de delar av Samdok som stod för dokumentation – själ-
va samlandet. Inte någon gång under samtalet lyftes frågan om hur  
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nätverkets verksamhet skulle förhålla sig till samtidsbegreppet fram-
över. Samtidsbegreppet passerade genom gruppsamtalet som en 
”svart låda” – en ogenomtränglig självklarhet som alla outtalat antogs 
vara eniga om, en samtid utan insyn (Law 1994:101ff; Latour 1999:304). 

Reaktionerna på Axelssons presentation, både under dag ett och på 
gruppdiskussionen dag två, tyder på att samtidsfrågor generellt vun-
nit mark på minnesinstitutionernas bekostnad, samtidigt som insam-
lingsfrågor gällande samordnad samtidsinsamling förlorat inflytande. 
Detta illustrerade museichefen ovan tydligt med att förklara för grup-
pen att alla museer i dag var intresserade av just samtiden och att det-
ta inte längre var något unikt för Samdok. Det som också blev tydligt 
var att Samdok som fungerande gränsobjekt var i upplösning. De ord-
ningar som förhandlades var emellertid inte samtiden, utan snarare 
inriktningen på själva samlandet – om praktiken bör möta och uppgå 
i museernas övriga verksamhetsdelar (nya skolan) eller om den ska bi-
behålla sin särart inom ramen för Samdok (gamla skolan).

Nordiska museets omprioritering
Det sista höstmötet i Samdoks regi avslutades med att alla grupper 
samlades i hörsalen för att dela med sig av de olika diskussionerna. En 
representant från varje grupp gick upp på scenen för att återge inne-
hållet i de samtal som pågått under förmiddagen. Även här gick det att 
se samma skiljelinje mellan den gamla och den nya skolan som note-
rats ovan, men med en övervikt för den nya skolans argumentations-
linje. Efter presentationerna gick styresmannen, Christina Mattsson, 
som nu anslutit sig till mötet, upp på scenen. Mattsson redogjorde 
kort för det offensiva lobbyarbete som museet riktat mot Riksförbun-
det Sveriges museer (RSM) för att denna organisation skulle ta över se-
kretariatets roll som samordnare. Hennes bestämda åsikt var att RSM 
borde finansiera nätverket då förbundet hade en nationell ansvarsroll. 
Det blev också tydligt att Mattsson även ville föra över allt digitalt ma-
terial gällande Samdok, som det nationella dokumentationsregistret 
och digitala Samdokpublikationer, till riksförbundets hemsida. Hur 
kom det sig då att Nordiska museet drog in finansieringen av sekreta-
riatet? 

Även om styresmannens beslut att avveckla sekretariatet upprörde 
många av deltagarna under det sista mötet, hade Mattsson redan 2009 
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flaggat för de kommande nedskärningarna. I Samtid & museer (Matts-
son 2009:2), den papperstidskrift som föregick den nätbaserade Sam-
dok-forum, uppmanade Mattsson medlemmarna att höja sina röster i 
protest mot regeringens utredning Kraftsamling! – museisamverkan ger 
resultat (SOU 2009:15). Mattsson menade att utredningen propagerade 
för en ny, myndighetsbaserad samordningsstruktur mellan museerna 
med det uttryckliga syftet att gallra i samlingarna, en samordnings-
struktur med potential att ersätta Samdok (Mattsson 2009:2). Under 
rubriken ”Samordningsprojekt inriktade mot museernas kärnverk-
samhet” redogörs i denna utredning för existerande samarbetsformer 
museerna emellan. Här nämns över huvud taget inte Samdok (SOU 
2009:15:35–89). Frågan om museernas insamling lyfts i utredningen så 
gott som bara i relation till gallring och samlingsvård. En annan för-
ändring som utredningen föreslog var att återkalla det uppdrag som, 
sedan budgetåret 1987/88, ålagts de så kallade ansvarsmuseerna, vars 
syfte varit att arbeta för samordning och samverkan inom respektive 
ämnesområde.73 I stället föreslogs en ny avdelning för museisamver-
kan förlagd till Riksantikvarieämbetet (SOU 2009:15:107ff).74 Utan detta 
uppdrag skulle inte Nordiska museet längre kunna finansiera Sam-
doksekretariatet, sammanfattade Mattsson. Det var nu i stället upp till 
medlemmarna själva att protestera mot utredningens förslag eller hit-
ta en ny lösning för finansiering av verksamheten. Annars var, enligt 
styresmannen, ”Samdoks saga all” (Mattsson 2009:2). 

I Nordiska museets årsredovisning för 2011 sammanfattar Christina 
Mattsson inledningsvis det gångna året. Här förklarar styresmannen 
emellertid den indragna finansieringen av sekretariatet som ett aktivt 
val av museet för att i stället satsa på att utveckla nya digitala verktyg 
för insamling på nätet:

Nordiska museet har finansierat sekretariatet, men de senaste årens krav 
på effektiviseringar och rationaliseringar har gjort det allt svårare att 
också i fortsättningen avsätta en hel tjänst för att enbart ge full service åt  

73 Ansvarsmuseer var Statens historiska museer, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, 
Moderna museet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och Statens museer för 
världskultur.

74 Riksantikvarieämbetet (RAÄ) grundades redan 1630 och har över åren ändrat format och 
ansvarsroll. Från att på uppdrag av kungen inventera landets fornminnen (antikviteter) lyder 
myndigheten numera under Kulturdepartementet och har överinseende över kulturminnesvården  
i Sverige.
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andra museer. [...] Nordiska museet har därför gjort ett aktivt val och mins-
kat sitt engagemang i Samdoksekretariatet och i stället satsat på kultur-
arvsinformation och nya medier genom att inrätta en ny avdelning för verk-
samheten och anta en strategi och handlingsplan för hur arbetet bäst ska 
kunna ske. Nordiska museet vill nu, i samverkan med tänkbara tillämpare, 
utveckla en generell metod/modell för insamling på nätet och via sociala 
medier som på sikt ska kunna användas av museer i hela landet.

 (Mattsson 2012:5)

Här ovan beskriver Styresmannen sekretariatet som en heltidstjänst 
för service åt enbart andra museer. Mot bakgrund av den nationella 
och kulturhistoriska centrumposition för metodutveckling, fortbild-
ning och forskning som Nordiska museet under Samdoks verksam-
hetstid erhållit är formuleringen, om inte direkt felaktig, så i alla fall 
starkt missvisande. Mattsson vill ovan tydliggöra att utan extern fi-
nansiering har museet inte möjlighet att sponsra annan verksamhet 
än den egna. På vilket sätt har då Samdoks verksamhet bekostats över 
åren?

Uppdraget som ansvarsmuseum hade egentligen aldrig inneburit 
några extra medel för museet, utan ansågs ligga inom verksamhetens 
budget. Det var endast under några år, då sekretariatet först grunda-
des, som verksamheten erhöll extern, statlig finansiering (jfr Axelsson 
2014:21–22). Det var inte förrän 1986/87, i samband med ansvarsmuse-
ireformen, som särskilda medel tilldelades några utvalda museer för 
att stötta de mindre ute i landet (Prop 1986/87:97). Samdok var med 
andra ord redan från början ett initiativ av Nordiska museet. Matts-
sons val att satsa på ”kulturarvsinformation” via nya digitala medier 
snarare än insamling och samordning via ett nationsomfattande nät-
verk för samtidsinsamling, kan därför tolkas som en intern omprio-
ritering snarare än som minskade resurser eller förändringar i reger-
ingsuppdraget. Det var inte ”samtiden” som Mattson valde bort utan 
den praktik varmed denna temporalitet samlats under de senaste 30 
åren – samtiden gick, så att säga, före det icke-digitala samlandet.75 Vi-
dare kan det noteras att Mattsons prioritering låg helt i linje med mu-
seiutredningen ointresse för insamlingsfrågor över lag (SOU 2009:15). 

75 Observera att Samdok tidigt uppmärksammade det digitala samlandet och sammanflätningar 
mellan digitalt och icke-digitalt vardagsliv. Se t ex Höstmötet 2009 ”Digitalt – samla, spana, spara” 
eller Brödbanken 2009.
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På makronivå ordnades samlandet på så vis ut ur museipraktikerna, 
vilket därmed gjorde dem politiskt ointressanta att satsa på för Matts-
son. På Nordiska museets hemsida nämns Samdoks verksamhet över 
huvud taget inte längre (2019).76 

Utifrån de teman som förhandlades i fallstudien ovan kommer 
innehållet i DOSS fortsatta verksamhet att beskrivas och analyseras 
här nedan: Vad kom det nya nätverket att samla in, vilka var prakti-
kens kunskapsobjekt och hur förmedlade medlemmarna denna kun-
skap på sina möten?

Från föremål till data
Efter 2011 har Höstmötet arrangerats av det nybildade nätverket DOSS. 
Numera hålls mötena i stället på olika museer runt om i landet utifrån 
ett program som styrgruppen för det nya nätverket tar fram. I dagslä-
get (2019) består styrgruppen av 5 ledamöter som varje år arrangerar 
ett Höstmöte och eventuellt en panel på museernas Vårmöte. Efter-
som DOSS inte är någon förening så sker heller inte något formellt 
val av styrgruppsmedlemmar. Den som är intresserad av att vara med 
anmäler helt enkelt sitt intresse. Styrgruppen sammanträder genom 
telefonmöten och i samband med Höstmötet (och eventuellt RSM:s 
vårmöte). Verksamheten finansieras således av de museer som bevil-
jar nätverksarbetet inom ramen för den tjänst som respektive med-
lem i styrgruppen innehar, samt de museer som är villiga att bekosta 
den avgift som sedan 2012 tas ut för medverkan i Höstmötet. Arbetet 
med dokumentationsregistret, tidskriften, hemsidan och olika publi-
kationer har alltså till stor del avstannat sedan sekretariatet avveckla-
des. Utöver mötesverksamheten finns 1–2 pooler kvar, men nu i form 
av så kallade arbetsgrupper. Gemensamma insamlingsprojekt mu-
seer emellan utförs fortfarande om än inte i lika hög grad som under 
Samdoks verksamhetstid.77 På så vis bedrivs fortfarande fortbildning 
och kunskapsutveckling, men inte i samma omfattning som under 
Samdoks verksamhetsperiod. Nätverkets digitala hemvist är numera 

76 En sökning på ”Samdok” på Nordiska museets hemsida gav inga träffar (18-10-11). Under rubri-
ken ”Museet dokumenterar” finns dock ett antal samtidsdokumentationer presenterade, varav en, 
Stjärnsångare på Möja, länkar till en artikel i Samdok-forum. Länken är emellertid ur funktion.

77 Till exempel ett samarbetsprojekt mellan Norrbottens museum, Sune Jonsson-sällskapet,  
Västerbottens museum, museerna Murberget i Västernorrland och Jamtli i Jämtland som mynnade 
ut i utställningen Inland.
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förlagd till Riksförbundet Sveriges Museers hemsida, där även digi-
talt Samdokmaterial finns tillgängligt, men den mesta informationen 
sprids genom nätverkets Facebookgrupp (Du Rietz 2019). Vad handlar 
då samtalen och programpunkterna på DOSS’ möten om, och vilka de-
lar av Samdok förde verksamheten vidare till det nya nätverket?

Det första höstmötet i DOSS’ egen regi anordnades på Malmö mu-
seer 2012. Agneta Boqvist, avgående chef för Hallands kulturhistoriska 
museum i Varberg, presenterade här en egen arbetsmodell för sam-
tidsinsamling. Rubriken var: Att samla samtiden – en arbetsmodell. I sitt 
anförande redogjorde Boqvist för en insamlingsmodell, men hon för-
de dessutom ett resonemang om de kulturhistoriska museernas mål 
och mening. Boqvist målade upp en dyster bild av insamlingsprakti-
kens status på museerna. Hon menade att insamling alltför länge setts 
som internt arbete och inte som en del av museernas utåtriktade ar-
bete. Därtill framhöll museichefen att museerna hotades av framför 
allt den växande upplevelseindustrin. Därför var det av extra vikt att 
hålla fast vid det som gjorde museerna unika – det vill säga föremålen. 
Men eftersom museerna, enligt Boqvist, i stort sett hade slutat att sam-
la in, skulle framtidens besökare inte kunna se några föremål från vår 
samtid. Som en följd av bristen på insamling hade museerna fastnat i 
bondesamhället, konstaterade Boqvist. Denna avsaknad av insamling 
handlade om att både pengar och beröm riktades mot museernas pu-
blika verksamhet och inte mot arbetet bakom kulisserna. Därför, men-
ade Boqvist, borde museerna nu fundera över verksamheten och dess 
övergripande mål. Slutligen frågade hon publiken varför samtidsdo-
kumentationen hamnat i bakvattnet på museerna och varför Samdok 
inte hade lyckats. Hur kommer det sig, undrade Boqvist, att samtidigt 
som de flesta museer säger sig vilja delta i samhällsdebatten så läggs 
Samdok ner?

Som ett svar på sin egen fråga presenterade Boqvist en arbetsmo-
dell för samtidsinsamling. I korta drag gick den ut på att samlandet 
av samtid haft som ambition att försöka tillämpa ett objektivt förhåll-
ningssätt, men i stället hade det skapat en sorts beslutsångest inför fö-
remålsförvärv. Konsekvensen blev minskad insamling. Tvärtom, fram-
höll Boqvist, borde museerna erkänna att allt samlande i grunden är 
subjektivt. I stället för att försöka lista ut vilka föremål eller företeelser 
som skulle komma att bli viktiga i framtiden borde museerna därför 
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välja det som var viktigt i dag, för att därefter låta framtidens museer 
rätta till dagens misstag. 

Reaktionen från publiken blev inledningsvis stum. Slutligen reste 
sig en deltagare upp och sade att hon inte höll med Boqvist om fram-
ställningen av samtidssamlandets tillstånd på museerna. Hon men-
ade tvärtom att många museer i dag arbetar aktivt med insamling som 
utåtriktad verksamhet, och att den anförda arbetsmodellen relaterade 
till en tid som försvunnit. Boqvists svar var att många i dag pratar om 
samtidsinsamling, men hur mycket har egentligen samlats in? Däref-
ter avstannade diskussionen.

Boqvists skarpa kritik mot att museets publika verksamhet får både 
uppmärksamhet och resurser, medan insamlingen hamnar i bakvatt-
net, tyder på en dubbel hållning till museet som institution. Reaktio-
nen från en av åhörarna och de resterandes tystnad tolkar jag också 
som ambivalenser – en sorts tecken på motstridiga viljor inom orga-
nisationen. Ibland är museets kärnverksamhet (vårda och visa) något 
som man vill distansera sig från och vid andra tillfällen något med-
lemmarna vill se sig som en del av. 

De synpunkter Agneta Boqvist framförde är inte nya i Samdoksam-
manhang. Bland medlemmarna har det länge funnits olika stånd-
punkter. Hårdraget kan detta sammanfattas som de som förespråkat 
”samtiden för framtiden” och de som betonat ”samtiden för samtidens 
egen skull” (Silvén 2004; Silvén & Gudmundsson 2006; Unge 2008). 
I takt med att Samdok vuxit och tagit form, har verksamheten också 
genomgått en professionalisering som till stor del handlar om förmå-
gan att granska, och på så vis utveckla, den egna praktiken (se Silvén 
2004:140–209).78 Jämfört med Bodil Axelssons analys ovan, uppmanade 
Boqvist snarare till aktion. Tolkat utifrån publikens kommentarer slog 
hon dock snarare in öppna dörrar. Finns det då något samband mellan 
det faktum att insamlandet av föremål har minskat till fördel för sam-
landet av kontextuella data, och nätverkets reflexiva praktik? Kan den 
konstanta blicken på det egna arbetet ha påverkat samlandet i denna 
riktning? 

Denna interna debatt bland DOSS’ egna medlemmar går i linje med 
Birgitta Svenssons resonemang om professionellas livsberättelsers 

78 Denna professionalisering, med reflexiva förtecken, har till stora delar skett parallellt med 
etnologins utveckling (se Ehn & Klein 1994).
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konstituerande potential. Upprepade redogörelser för det egna arbe-
tet i ett pågående samtal (Svensson 1997) på årliga höstmöten, men 
också via en rad publikationer, har skapat en självmedvetenhet om 
praktiken hos medlemmarna.79 Samtidigt har synligheten i form av 
till exempel insamlade föremål stadigt minskat på museerna. I syfte 
att få en överblick över den aktuella föremålsinsamlingens omfattning 
och karaktär sände Samdoksekretariatet 2005 ut en enkät med frågor 
om museernas föremålsinsamling och gallring. Av de 78 museer som 
fick enkäten lämnade 52 in uppgifter. Översiktligt visade enkäten att 
medlemsmuseerna samlade in allt färre föremål. Siffrorna gällde både 
dåtida och samtida föremål. En av Göran Rosanders hjärtefrågor hand-
lade om att hitta en ekonomiskt hållbar metod för att representera det 
samtida Sveriges föremålsmässiga massproduktion. Att dela ansva-
ret för samtiden mellan de kulturhistoriska museerna i landet sågs 
då som ett gångbart alternativ (Rosander 1977a:9; Axelsson 2014:16f). 
Vid Samdoks start stod föremålsfrågan i centrum, men över tid har 
kontextuell dokumentation kommit att ges större utrymme. Huvud-
fokus i samlandet har således rört sig från att samla föremål som ma-
teriell kultur till att på olika vis samla text- eller bildbaserade fakta om 
mänskligt liv under parollen ”människan i centrum”. 

Oavsett om DOSS samlade föremål eller data så avsåg samlandet att 
berätta något om samtiden. Vad var det då som det insamlade materi-
alet skildrade och vilken kunskap förmedlades under dessa möten?

Praktikens kunskapsobjekt
Två år efter Samdoks sista möte samlades det nybildade nätverket för 
ett nytt Höstmöte i Birgittarummet på Stockholms Medeltidsmuseum/ 
Stadsmuseum. Temat för mötet var Samtidsdokumentationer och det di-
gitala materialet. Programbladet berättade att dagens första presenta-
tion hette ”Röster från Drottninghög – miljonprogram i förändring”. 
Det var ett dokumentationsprojekt utfört av Kulturmagasinet i Hel-
singborg. Helsingborgsdokumentationen presenterades av projekt-
ledaren själv. Hon redogjorde för projektet i korthet: projektgrup-
pen bestod av två personer varav en var fotograf. Mot bakgrund av att  

79 Framför allt i Samdoks tidskrift (Samdokbulletinen, Samtid & museer, Samdok-forum) men även 
i Samtiden som kulturarv 2006 och Samhällsideal och framtidsbilder 2004,samt Samdoks metod-
bokserie.
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området stod inför en genomgående upprustning, bestämde sig mu-
seet för att dokumentera platsen utifrån frågorna: ”Hur var området 
när det var nybyggt? Hur var det att växa upp där? Hur är det i dag?” 
Projektledaren berättade också att det insamlade materialet bestod 
av tio djupintervjuer, ett stort antal fotografier, samt ett mindre antal 
före mål. Materialet skulle först registreras i museets databas för att 
därefter presenteras på hemsidan. Därtill skulle en liten utställning 
produceras på museet och det lokala biblioteket. Hur förmedlades då 
denna information till publiken på mötet?

Projektet presenterades i form av en powerpoint, som också var det 
vedertagna sättet att redogöra för dokumentationsprojekt på Höst-
mötena. Innehållet skildrades här med både texter och bilder. Till en 
början visades texter som berättade om själva projektets upplägg. Så 
småningom varvades citat från intervjuerna med bilder på området 
och de intervjuade. Varje citat lästes upp av projektledaren och bilder-
na förklarades också av henne: vem som var porträtterad och varför. 
Fotografierna var tagna på sommaren och gav intrycket av ett lum-
migt och grönt område. Många av människorna på bilderna såg glada 
ut. Genom de olika citaten, och genom att projektledaren delade med 
sig av sina egna reflektioner på innehållet, problematiserades i viss ut-
sträckning fotografiernas mestadels harmoniska bild av samhället. 

Projektledaren berättade att 73 procent av dem som bodde i områ-
det hade utländsk härkomst, medan den generation som flyttade in på 
60-talet (när området byggdes) till stora delar var svenskfödd. Av dem 
som bodde kvar var många nu till åren komna. Enligt projektledaren 
kände sig generellt sett unga människor trygga i området medan de 
äldre kände sig otrygga. En hel del av de senare var också oroade över 
att hyrorna skulle höjas nu när stadsdelen rustades upp. Ett flertal per-
soner hade dessutom valt att bo i området just för att det erbjöd ett bil-
ligt boende. 

Projektledaren reflekterade också över själva dokumentationspro-
cessen: det hade varit svårt att få deltagarna att börja prata under in-
tervjuerna. Först när fotografen skulle ta bilder kom berättelserna. Det 
hade också visat sig vara svårt för projektledaren att välja vilka föremål 
som skulle förvärvas. Detta på grund av att det inte var helt lätt för in-
formanterna att förstå vilken sorts objekt som museet efterfrågade; att 
museet inte var ute efter föremålens ekonomiska eller estetiska värde, 
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utan i stället intresserade sig för vad tingen kunde berätta om männ-
iskorna och platsen.

Området och de boende i Drottninghög tog således materiell form 
i museets samlingar genom tre olika objektskategorier: transkribe-
rade intervjuer, fotografier och föremål. I mötet mellan en power-
pointprojektion och en duk översattes emellertid dessa objekt till ett 
nytt format. Utifrån dessa materiella och digitala representationer av 
området och dess människor översattes nämligen empirin till tal, när 
projektledaren läste upp och berättade om projektet. Vid varje över-
sättning tillkommer och/eller försvinner information (Law 1994:101ff). 
Genom det urval av bilder och texter som visades upp gjorde projekt-
ledaren en tolkning av innehållet. Huvudsyftet här var emellertid inte 
främst att berätta för deltagarna om Drottninghög som område, utan 
att beskriva hur insamlingen hade gått till, det vill säga att visa upp 
själva dokumentationsprocessen. Presentationen handlade alltså ock-
så om att göra insamlingspraktiken synlig genom att visa projektets 
innehåll. De utvalda citaten och fotografierna syftade i detta samman-
hang till viss del till att skildra Drottninghög och dess invånare, men 
kanske framför allt till att åskådliggöra ett metodiskt förfarande. 

I framställningen av Drottninghögprojektet blev produktionen och 
artikulationen av de materiella representationerna – det vill säga sät-
tet att använda det insamlande materialet för att berätta om den egna 
praktiken – införlivade i professionens blick, en blick som i lika hög 
grad riktas mot studieobjektet (Drottninghög) som mot samlarna själ-
va (projektledaren och hennes team) (Goodwin 1994:605). 

Inom samtidsinsamling är primärpubliken många gånger de egna 
kollegerna. I det här fallet var dock målet att projektet skulle resulte-
ra i en liten utställning, varefter materialet skulle arkiveras (Axelsson 
2011a:7). En viktig del av samtidssamlandet som praktik består således 
av att berätta om dokumentationer inför ett större fält av praktikens 
utövare. I många fall är det således i första hand kolleger på andra 
museer, i och utanför landet, som får insyn i de olika projekten. Det 
kan också förklara varför samlarna inte sällan även dokumenterar det 
egna arbetet genom att även uppmärksamma kolleger i fält. De olika 
projekten blir inte bara ett utsnitt av samtiden, en typisk miljonpro-
gramsförort à la 2012, utan även en sorts representation av praktiken 
och människorna bakom insamlingen. I Karin Gustavssons studie av 
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etnologiska expeditioner under 1900-talets början, finns också ett rikt 
material av självrepresentationer (2014). Här framstår dock fältarbetar-
na som representanter för det moderna samhället med för den egna 
tiden högteknologiska verktyg (kameror, cyklar, bilar) i kontrast mot 
det allmogesamhälle (och den dåtid) som de dokumenterade. Denna 
tidsliga distans saknas i samtalen under DOSS’ möten. I och med att 
mötesdeltagarna deltar i samma samhällspolitiska diskussioner som 
sina studieobjekt, finns här också en närhet till fältet. Därmed inte 
sagt att distans helt saknades mellan forskarsubjekt och studieobjekt 
utan att den var av en annan karaktär än vid 1900-talets första hälft. 
Det bör dessutom påpekas att denna praktik är framsvarvad inom 
den vetenskapliga kontext ur vilken både museer och universitet här-
stammar. På så vis liknar presentationerna ovan i mångt och mycket 
hur kunskap blivit till något performativt inom akademien. Det var på 
möten, i framställandet av insamlat material genom dokumentatio-
ner och insamlingsprojekt, som praktikens reflexiva kunskapsobjekt 
blev till. Vad ur samtidens mångfald valde medlemmarna i DOSS att 
dokumentera och berätta om på mötena? 

En kritisk insamling
Efter Helsingborgsprojektet i Drottninghög följde en frågestund. Det 
visade sig att flera andra museer arbetat med likande dokumentatio-
ner i miljonprogramsområden. Varför, undrade någon, kan vi inte 
försöka problematisera den här sortens undersökningar, när de nu 
påminner så mycket om varandra? Vi borde, föreslog personen i frå-
ga, försöka få fatt på det större perspektivet och samordna de här do-
kumentationerna. Andra frågor handlade om hur känsligt material 
hade hanterats inom dokumentationen. Vissa av dem som intervjua-
des inom projektet hade uttalat sig nedlåtande om andra människor i 
området. Projektledaren berättade att hon hade valt att inte publicera 
dylika uttalanden, när innehållet i dokumentationen redovisades på 
museets hemsida. De negativa kommentarerna hade berört områdets 
motsättningar mellan dem med utländsk härkomst och de svensk-
födda. Projektledaren undvek på så vis att publicera främlingsfientli-
ga uttalanden i en av museets offentliga kanaler. Hon menade vidare 
att museet måste ta ansvar för att välja vad i materialet som skulle bli 
offentligt. 
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En kvinna i publiken reagerade på detta och påpekade det proble-
matiska med denna till synes oskyldiga censur, eftersom framtidens 
bild av samtiden då skulle bli skev och tillrättalagd. En tredje person 
menade att museerna skulle vara offentliga institutioner, men att vis-
sa grupper måste skyddas mot till exempel vissa politiska krafter, som 
skulle kunna använda materialet i fel syfte. Ska vi verkligen förvärva 
sådant som vi inte kan visa för allmänheten, undrade hon, för att i 
samma andetag avsluta resonemanget med att undra vem som i så fall 
skulle samla ett sådant material, om inte museer. 

Många i publiken hade liknande erfarenheter från det egna do-
kumentationsarbetet och ventilerade dessa under frågestunden. 
Drottninghögdokumentationen verkade således väcka reaktioner av 
igenkänning bland deltagarna. De frågor och kommentarer presen-
tationen aktiverade handlade samtidigt i hög grad om samlandets 
metod och praktik och inte lika mycket om miljonprogramsförorten 
som sådan. Frågorna kretsade kring hur museet skulle agera på ”rätt” 
sätt i relation till den samtid som dokumenterades, det vill säga visavi 
studieobjektet. Projektledarens censur av kontroversiella påståenden 
inför publikation skapade diskussion bland deltagarna. Samtidigt ver-
kade många, som sagt, också känna igen sig i dilemmat.

Under de museimöten jag deltagit i har problematiken återkommit 
flera gånger, ett tema som dessutom återkommer i kapitel 5 – Tanken. 
Dessa diskussioner rör sig kring hur museer ska kunna dokumentera 
sin samtid på ett representativt sätt. Samtalen handlar därtill om hur 
museet, i sin strävan att inkludera och öppna upp verksamheten, fort-
farande ska kunna stå för, och presentera innehållet på ett ansvarsfullt 
sätt. 

Under en av sessionerna på museernas Vårmöte i Umeå 2014 åter-
kom samma dilemma. Mot slutet av dagen deltog jag i en session med 
titeln Delat skapande – var går gränsen? Här stod inte insamlingsfrå-
gor i fokus utan museernas primära utåtriktade arbete: utställningar 
och pedagogisk verksamhet. Stockholms stadsmuseum presenterade 
arbetet med utställningen Skuggsidan – en utställning om gatans brott 
(2014–2015), och Världskulturmuseet i Göteborg presenterade den pe-
dagogiska satsningen Dömda (2013–2015), som syftade till att, tillsam-
mans med gymnasieelever och vuxenstuderande, utforska toleransens 
förutsättningar. Båda projekten byggde på personliga berättelser och 
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samtal med deltagarna i projekten, det vill säga ett arbete som hade 
många beröringspunkter med samtidsdokumentation. Mot slutet av 
sessionen frågade en kvinna i publiken om projektledarna i de båda 
framförandena hade sorterat bort vissa berättelser från sitt material? 
Fanns det några berättelser och samtal som inte platsade i utställning-
arna eller på museernas hemsidor? Frågeställaren gav ett exempel på 
inkluderingsproblematiken från sitt eget museum, där de just då arbe-
tade med att samla svenska nyord tillsammans med skolelever. Dessa 
fick själva välja och definiera orden på en stor tavla i museet. Det mes-
ta var jättebra och fyndigt menade hon, men en dag hade någon skri-
vit ungefär: Blatte – mindre värd varelse. Hur ska museer hantera ett 
dylikt öppet rasistiskt påstående, undrade kvinnan: Var går gränsen 
för inkluderingen?80

När Samdok etablerades var det med syftet att förnya de kultur-
historiska museernas arbete genom samordning av insamling samt 
att rikta uppmärksamheten mot samtiden. Genom åren har sam-
ordningstanken museer emellan fått stryka på foten för frågor som 
orienteras mot samtiden (Silvén 2004:210). Som visats ovan är sam-
tidsbegreppet i museikontexten förenat med det Näsman kallat för 
samhällsmuseet, och likaså med den tidsanda som dominerade under 
Samdoks första år (2014). Effekterna av samhällsmuseitanken märks 
ovan i de projekt som deltagarna valde att berätta om. Drottninghög, 
Skuggsidan och Dömda är några exempel på detta samhällsengage-
mang. Studiens informanter nämner även dokumentationer som 
Queering Sápmi – minoritet i minoritet (2011–2014), Sorry att jag finns – om 
hemlöshet i Helsingborg (2015) och I’m alive – mobil teknik på liv och död 
(Tekniska museet 2016)81 med flera, projekt som alla förenas i ett fokus 
på vardagens maktdimensioner. Detta engagemang delas även av mu-
seernas utåtriktade verksamhet. Här finns alltså en potential för att 
mötas kring studieobjekten, vilket inte sällan händer. Alla exemplen 
listade ovan har också översatts till utställningar. 

Detta fokus på vardagens maktdimensioner, som också går i lin-
je med valet av studieobjekt, tar sig i empirin dessutom uttryck i en 

80 Påståendet i fråga behöver inte nödvändigtvis vara rasistiskt. Den elev som skrev ner ordet och 
definitionen på tavlan skulle själv mycket väl kunna vara kritisk till den beskrivna innebörden. För 
att avgöra den saken behöver vi veta mer om den kontext det skapades inom. Min analys ovan 
utgår emellertid från att kvinnan som återberättade händelsen förstod den på detta vis.

81  Om mobiltelefonins avgörande betydelse för båtflyktingar.
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kritisk blick på den egna praktiken, något som också syns i diskus-
sionerna ovan om hur museet ska balansera ansvaret för en korrekt 
historieskrivning med samtidens politiskt motiverade ordnanden. 
Som tidigare nämnts fördelades ansvaret för insamling av samtiden 
vid Samdoks start utifrån Svensk standard för näringsgrensindelning 
(SNI). Studieobjekten knöts sålunda i första hand till det moderna 
arbetslivet. Över tid har denna poolindelning kompletterats med per-
spektiv som etnicitet och konsumtion, och 1998 inrättades även ett 
forskningsråd och en ny pooluppsättning (Silvén 2004:210). Samhälls-
museitanken har här gift sig med den postkoloniala kritik som riktats 
mot museernas verksamhet i och med 90-talets nya museologi och har 
därmed styrt valen av studieobjekt i riktning mot ett mer maktkritiskt 
innehåll, snarare än mot de systematiska vardagslivsundersökningar 
som folklivs- och minnesforskningen på museerna tidigare bedrev. 
Som aktivt gränsobjekt fungerade länge Samdok som en stärkande 
kraft för både Nordiska museet och de mindre museerna ute i landet. 
Förr kunde aktörer med olika behov och syften knyta an till verksam-
heten av skilda anledningar. Men under senare år verkar Samdok ha 
tappat något av sin plasticitet och rörlighet. Museiutredningen 2009, 
liksom Nordiska museet, förlorade med tiden incitament för att ingå 
i Samdoks fortsatta ordande. Trots att 2009 års museiutredning ut-
tryckligen satsade på samordning av museiverksamheten, nämns inte 
Samdok en enda gång (SOU 2009:15). År 2011 hade insamlingsnätverket 
sålunda tjänat ut sin roll som gränsobjekt i skärningspunkten mellan 
samhällsmuseet och kulturarvsmuseet (jfr Näsman 2014). 

Ett praktikbiografiskt berättande
Ett återkommande inslag på alla höstmöten jag deltagit i har varit det 
redan påpekade, reflexiva draget inom nätverket (jfr Axelsson 2014). 
Tendensen att om och om igen utvärdera den egna verksamheten 
har uppmärksammats i flera texter av Samdoks egna medlemmar (se 
Silvén 2004; Silvén & Gudmundsson 2006). I insamlingsnätverket, lik-
som inom etnologin, finns därför sedan tidigare inte bara ett mönster 
av att granska den egna praktiken, utan även en självförståelse av att 
tillhöra ett nätverk, i vilket reflexivitet är ett bärande verktyg. Reflex-
iviteten är så att säga inbyggd i praktiken, framväxt ur en tid då veten-
skap och insamling, etnologi och museer, var två sidor av samma mynt. 
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I en artikel i Museum & society från 2014, alltså några år efter presen-
tationen på ”Samdoks sista möte”, skriver Bodil Axelsson fram nät-
verkets reflexiva praktiker som en förklaring till varför verksamheten 
överlevde under så många år. 

The evaluations were also codifying exercises, reproducing Samdok both 
externally and internally. When these were published and hence circulated, 
the members, scattered throughout Sweden at institutions with different 
aims, could look into the mirror and reflect upon their own practices. In a 
sense, the evaluations were rituals stimulating consciousness of the organi-
zation within itself.

(Axelsson 2014:16)

Axelsson visar här att nätverkets många utvärderingar hjälpte till att 
skapa en närapå ritualiserad gemensamhetskänsla – ett ”oss”. 

Som nämnts ovan tillämpar Birgitta Svensson (1997) begreppet tids-
anda genom att ställa det i relation till levnadsberättelser. Att levnads-
berättelser från en viss tid ofta är likartade beror, enligt Svensson, just 
på att de präglas av en delad tidsanda. En generation utmärks på så vis 
av både gemensamma problem och en delad berättartradition. Svens-
son, med flera, har även beskrivit vår tid som en ”biografisk epok”, där 
vi både konstruerar och lever våra liv biografiskt (Svensson 1997:41). 
Levnadsberättelser kan därmed betraktas som ett empiriskt material 
som kan spegla både tidsandan och samhället. Är det rimligt att alla 
människor inom samma epok delar samma grundläggande upple-
velser och förståelser? Nej, självklart inte. Tidsandan måste givetvis 
även tolkas utifrån parametrar som klass, ras, kön och ålder. Men efter-
som utövarna av den studerade praktiken utgör en relativt homogen 
grupp med avseende på dessa maktkategorier, kan analysen ändå be-
traktas som rimlig. 

Svensson skiljer, liksom många andra, på begreppen livshistoria och 
levnadsberättelse (jfr Arvidsson 1998:8). Den förstnämnda bör förstås 
som en serie händelser som formar en social och kulturell identitet 
i samspel mellan olika människor och en historisk kontext. Levnads-
berättelser skildrar däremot berättarens jaguppfattning, en personlig 
identitet. Svensson uttrycker relationen mellan dessa två begrepp på 
följande vis: ”Det finns en livshistoria utanför individen – vissa sociala 
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Figur 4 och 5. Självrepresentationer i Nordiska museets hemundersökning från 1979. 
Marianne Olsson inventerar böcker i en bokhylla och Karin Lindvall inventerar  
badrummets innehåll. Foto Annika Tyrfelt.
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fakta som kan utläsas oberoende av individens egen levnadsberät-
telse” (Svensson 1997:39f). I biografin sammanfogas livshistoria och 
levnadsberättelse till en enhet. Det ovan beskrivna reflexiva sättet att 
berätta om sitt liv definierar Svensson dessutom som en del av det mo-
derna projektet (1997, 40ff).82 Utifrån detta resonemang har jag valt att 
beteckna Samdoks och DOSS’ mötespresentationer som ett praktikbio-
grafiskt berättande.

Ett exempel på materialiteter som band nätverket samman hittar 
Axelsson även i de många gruppbilder som återkommer i bland annat 
nätverkets tidskrift. Detta syns även i de dokumentationer jag gran-
skat som en del av mitt fältarbete, där självrepresentationer i material-
et senare reproducerats i organisationens rapporter och artiklar. Detta 
är absolut inget nytt för det kulturhistoriska samlandet. Som redan 
konstaterats ovan återges i Karin Gustavssons avhandling flertalet fo-
tografier av och med fältarbetare från äldre kulturhistoriska expedi-
tioner (2014). De flesta av de bilder som skildrar fältarbetarna själva är 
emellertid hämtade ur Sigurd Erixsons personarkiv. På bilderna ovan 
syns två fältarbetare från Nordiska museet i färd med att inventera ett 
helt hem. I materialet som samlades in vid hemundersökningen in-
går en mängd bilder av huset och dess olika interiörer, men som ett 
extra lager finns även dessa självbilder som redovisar projektarbetet 
(se även kapitel 4 – Tingen). Dessa bilder ingår alltså som en del av he-
mundersökningens fältmaterial – de är redovisade tillsammans och 
på samma sätt som resten av dokumentationen – härigenom professi-
onaliserar de praktiken, samtidigt som de blir till en del av projektets 
empiri.

Från Samdoks verksamhetstid finns också en mängd gruppbilder 
publicerade. Det vetenskapliggörande som Goodwin definierat som 
”professionellt seende” har således över tid producerat en rad socio-
materiella representationer i form av en sorts dokumentation av dem 
som dokumenterar. (Goodwin 1994). Praktikens kunskapsbas utgörs i 

82 Sociologen Håkan Thörn menar att överförandet av kunskap (via t ex traditioner) i det mo-
derna samhället har förändrats i och med nya reflexiva praktiker. Denna förändring kopplar han 
dels till det linjära tidsbegreppet, dels till ökade kommunikationsmöjligheter och informationsflö-
den. I förmoderna samhällen orienterades kunskapsöverföringen till det förflutna, men inom den 
moderna vetenskapen relateras traditioner och kunskapsprocesser snarare mot framtiden. På så 
vis existerar traditioner i det moderna samhället som något i tid avlägset att reflektera samtida 
praktiker mot, och inte som tidigare, enbart i kraft av en ”tradition”. (Thörn 1997:37f).
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hög grad av detta introspektiva ordnande (jfr Gustavsson 2014). Seen-
det, den professionella blicken, förankras därför i en rad materialiteter 
som praktikbaserade foton av dem som ägnar sig åt samtidsinslamlan-
dets praktik, metodböcker och utvärderingar (Goodwin 1994:605). 

Grundläggande för det praktikbiografiska berättandet som under-
söks här är tendensen att se sitt eget val och därigenom erhålla ett visst 
mått av reflexivitet. På så vis blir reflexiviteten både konstituerande 
och emancipatoriskt för jaget eller, som i det här fallet, för praktiken 
(jfr Svensson 1997:43–44). Förmågan att nyktert granska den egna prak-
tiken har professionaliserat verksamheten. Introspektionen har även 
hjälpt till att internt materialisera praktiken och den professionella 
blicken i form av exempelvis en löpande tidskrift, rapporter, metod-
böcker, utvärderingar och en mängd möten. Samtidigt har själva in-
samlingsprojekten intagit en mindre omfångsrik karaktär jämfört 
med de kulturhistoriska expeditioner som bedrevs under första hälf-
ten av 1900-talet. Samdoks initiala fokus på föremål har ersatts med 
utökad dokumentation. Därmed har praktiken också till viss del förlo-
rat det som Agneta Boqvist ovan menade gjorde den unik – samlandet 
av originalföremål snarare än skapandet av en sorts sekundärföremål 
som exempelvis fotografier eller förteckningar. Som ett av det profes-
sionella seendets främsta kunskapsobjekt inom traditionellt muse-
isamlande har föremålen från ”samtiden” definitivt fått begränsat fy-
siskt utrymme inom verksamheten.83 Genom att distribuera en mängd 
självrepresentationer inom ett kulturhistoriskt och akademiskt nät-
verkskomplex har det praktikbiografiska berättandet definitivt tillfört 
verksamheten emancipatoriska kvalitéer – det har gett praktiken syn-
lighet och validitet. Men utan det kunskapsobjekt som främst förknip-
pas med museiverksamhet i ett vidare sammanhang – föremålen – har 
Samdok och senare DOSS, inte förmått skapa några varaktiga förbin-
delser utanför den kulturhistoriska arenan. 

 
 

83  Föremålsinsamling av samtid har inte försvunnit. På 90-talet ökade intresset inom både 
museer och kulturvetenskaper för det materiellas betydelse, vilket projektet Svåra saker (Silvén & 
Björklund 2006) är ett exempel på. Trots detta genereras ändå inte några större mängder föremål 
till museernas samlingar.
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Möten i kulisserna
Det här kapitlet har i huvudsak syftat till att undersöka vilken betydel-
se mötesformen har haft för hur samtidsinsamling görs som praktik, 
samt vilken betydelse det som inom praktiken benämns som ”möten” 
har för utövarna själva. Genom att studera dessa möten har jag också 
velat granska hur medlemmarna ordnar sig själva i relation till verk-
samheten. Dessa möten har visat att insamlandets organisation har 
förändrats under 2000-talets första decennium, då museernas engage-
mang i samtidsinsamlandet över tid har förskjutits från arenans front- 
till dess backstage.

Utifrån resonemanget att det finns ett samspel mellan plats och 
människa, har nätverkets möten definierats som utsträckta rumslighe-
ter (jfr Göransson 2012:29). För mötesdeltagarna framstår dessa möten 
dessutom som ett pågående samtal över tid, där de medverkande de-
lar erfarenheter av att arbeta med samtidsinsamling, men också som 
ett specifikt sätt att tillsammans reflektera över praktiken. Målet med 
mötena har, av flera av medlemmarna, beskrivits som möjligheten att 
mötas på just detta sätt. Att samlas och förhandla en praktiks innehåll 
är inte nytt för museerna. I själva verket var bildandet av ett minnes-
politiskt nätverk en viktig förutsättning för hur museilandskapet tog 
form i Sverige. Till exempel var grundandet av Museimannaförening-
en ett led i arbetet med att stärka nationen både inåt och utåt (Arca-
dius 1997). I dessa möten upprätthålls praktiken, vilket också gör den 
synlig över tid. Dessa utsträckta rumsligheter kan alltså betraktas som 
en materiell-semiotisk varaktig relation. 

Empirin tyder också på att den tidsanda i vilken Samdok tog form, 
samma tidsanda som många av verksamhetens medlemmar levde 
sina formativa år inom, har kommit att prägla förståelsen för samtids-
insamlandets praktik än i dag. Detta eftersom deltagarna under fältar-
betet bestod av en till stora delar homogen grupp – de flesta kvinnor 
i medelåldern, födda i Sverige med humanistisk Högskoleutbildning. 
Materialet visar vidare hur den tidsanda i vilken Samdok tog form, 
en tidsperiod inom vilken kulturpolitiken tog ut en ny riktning mot 
samhällsmuseet, har kommit att även prägla ordnandet av samlan-
det av samtid (Näsman 2014). Som fallstudie betraktat visar samman-
fattningsvis det ”sista mötet” på en rad slitningar bland nätverkets 
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medlemmar, men också mellan nätverket och den omgivande muse-
ikontexten. Detta tolkas som ett gränsobjekt i upplösning.

DOSS’ nystartade mötesverksamhet visar att en viktig del av sam-
tidssamlandet bestod av att berätta om de egna dokumentationerna 
inom ett större fält bestående av praktikens utövare. I många fall var 
det i första hand samlarkolleger som fick insyn i de olika projekten 
snarare än museets besökare. De olika projekten blev alltså inte bara 
ett utsnitt ur samtiden utan även en sorts representation för praktiken 
och människorna bakom den. Framställningen av Drottninghögpro-
jektet visade att produktionen och artikulationen av de materiella re-
presentationerna införlivades med professionens blick – en blick som 
i lika hög grad riktades mot samlarna själva som mot studieobjektet 
(Goodwin 1994:605). 

Upprepade redogörelser för det egna arbetet på årliga höstmöten 
och kontinuerliga poolmöten, men också via en rad publikationer, 
har skapat en självmedvetenhet om samtidssamlandets praktik. Sam-
tidigt har synligheten i form av till exempel insamlade föremål stadigt 
minskat på museerna. Huvudfokus i samlandet har således rört sig 
från föremål som materiell kultur till att på olika vis samla text- eller 
bildbaserade fakta om mänskligt liv. Genom att distribuera en mängd 
självrepresentationer inom ett kulturhistoriskt och akademiskt nät-
verkskomplex har det praktikbiografiska berättandet definitivt givit 
verksamheten validitet, samtidigt som den konstanta introspektiva 
blicken och de metodiska diskussionerna i viss mån kan ha påverkat 
samlandets kvantitet. Många av samtalen på DOSS’ möten handlade ju 
om hur museet ska samla på ”rätt” sätt. 

Sammantaget visar empirin att samtidsinsamling som praktik 
inte längre förmår knyta an till starka minnespolitiska aktörer i fältet 
som exempelvis Nordiska museet och Museiutredningen Kraftsam-
ling – museisamverkan ger resultat (SOU 2009/15). Samlandet av samtid 
inom Samdok och DOSS har således kommit att betraktas som nå-
got som är viktigt att museer gör, men som ändå inte utgör en del av 
museernas kärnverksamhet. På samma gång har samtidsfrågor ökat 
i relevans i alla museets verksamhetsdelar men kanske framför allt 
inom den utåtriktade verksamheten.84 Genom medlemmarnas möten  

84  Flera av Samdoks medlemmar betraktade dock det egna arbetet med samtidsinsamling som 
en form av utåtriktat arbete. Se kapitel 5, Tanken, för exempel på detta.
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upprätthålls praktiken, vilket också gör den synlig över tid, men främst 
för medlemmarna själva. Om det som samlas varken införlivas i den 
utåtriktade verksamheten eller skapar intresse hos forskarvärlden, 
blir materialet i den egna samtiden till syvende och sist en angelägen-
het främst för samlarna själva. Som gränsobjekt har Samdok således 
spelat ut sin roll. Samhällsmuseet är redan etablerat, samtidigt som 
engagemanget för museernas (icke-digitala) insamling snarast utgör 
ett kostnads- och etikmässigt problem för minnesinstitutionerna. 
Dessa utsträckta rumsligheter tar således form som en sorts möten i 
museets kulisser, en praktik till viss del synlig och till viss del gömd.



4.  
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som spridda helheter





127

4. TINGEN

Som ett första steg mot ökat samarbete inom det nybildade Samdok 
gick en grupp museer samman och bildade en ”Hempool”. Hempoo-
len bestod till en början av fyra museer: Nordiska museet, Göteborgs 
historiska museum (nu Göteborgs stadsmuseum), Hälsinglands mu-
seum och Jämtlands läns museum. 1982 tillkom Kulturen i Lund. Tan-
ken var att dessa tillsammans skulle ansvara för museernas doku-
mentationer av hemmiljöer. Förhoppningen var att fler pooler skulle 
utvecklas och ta ansvar för andra miljöer. Ansvaret för att bevara sam-
tiden blev på så vis uppdelat i ett antal separerbara miljöer som arbe-
te, hem, offentligt och kommersiellt (Berg 1977:2). Ytterligt pragma-
tiskt hade museerna därmed på samma gång definierat och fördelat 
ansvaret för samtiden emellan sig. Medlemsmuseerna i Hempoolen 
enades om att i turordning årsvis utföra varsin större undersökning 
och däremellan mindre ”mellanårsundersökningar”. Projekten kall-
lades för ”hemundersökningar”. 1978 genomförde Hälsinglands mu-
seum den första dokumentationen utifrån de nya gemensamma rikt-
linjerna. Året därefter Nordiska museet, och så vidare. Hempoolen var 
därför den första poolen att påbörja det konkreta insamlingsarbetet 
inom det nystartade Samdok. 

Redan 1979 påbörjade Hempoolen således sin andra undersökning. 
Projektet drevs av Nordiska museet och pågick aktivt under två fält-
månader. Denna allra första av museets hemundersökningar kommer 
här att utgöra den huvudsakliga empiri – den fallstudie – som det här 
kapitlet bygger på. Som tidigare påpekats är fallstudien vald just för 
att den visar upp tvetydigheter. Denna samtidsdokumentation avslö-
jar därför inte nödvändigtvis det typiska eller generella för samtids-
insamlingen över lag. Materialet skildrar i stället ett komplext och 
mångtydigt möte inom praktiken mellan olika sätt att samla och ord-
na omvärlden på. 

Samtidsinsamling har i kapitel 2, Tiden, beskrivits som en avknopp-
ning av det tidiga 1900-talets omfattande kulturhistoriska expeditio-
ner. Utifrån de by- och bebyggelsedokumentationer som utfördes av 
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bland andra Nordiska museet under 1900-talets början, har Karin Gus-
tavsson (2014) undersökt hur vetenskaplig kunskap produceras. Hon 
beskriver källmaterialet som bärare av ett dubbelt kunskapsinnehåll, 
där den empiriska kunskap som fältarbetarna avsåg skulle komma 
eftervärlden till del utgjorde en del, och kunskapen om själva kun-
skapsprocessen utgjorde en annan del (Gustavsson 2014:24). Liksom 
i Gustavssons studie riktas intresset även här i första hand mot själva 
kunskapsprocessen snarare än mot det studieobjekt som samlarna 
avsåg att dokumentera. Samtidigt bör betonas att studieobjektet, och 
det sätt varpå detta granskas, inte alltid går att separera. 

Det föregående kapitlet, Samlarna, skildrade hur de som samlar 
samtid ordnar sig själva och praktiken genom mötesformatet. Här 
fick vi följa med samlarna på möten på museer runt om i landet. Mö-
tena tog på så vis form som en sorts utsträckta rumsligheter över tid 
och plats. I detta kapitel behandlas i stället ordnandet av de ting som 
samlas med samtiden som första urvalskriterium. Här kretsar analy-
sen kring ett enda studieobjekt – samtidsdokumentationen av ett hem 
från 1979. Genom närgranskning av hur ett museiobjekt görs utifrån 
prefixet sam-, snarare än då- eller framtid, undersöks hur samtid har 
samlats, vad som ordnat detta samlande samt de vetenskapliga effek-
terna av detta görande på materialet: Vilka processer ger det som sam-
las vetenskaplig validitet? Skiljer sig produktionen av samtida kultur-
historia från tidigare samlat material och i så fall på vilka sätt? 

Utöver de teoretiska verktyg som aktör-nätverksteorin ger kommer 
den studerade undersökningen att granskas utifrån det som Daston 
och Galison kallar korrigeringspraktiker för objektivitet, tidigare kort 
presenterat i inledningskapitlet (Daston & Galison 1992:81–128). Dessa 
kan förstås som olika metoder för att disciplinera den mänskliga krop-
pen i syfte att eliminera individuella olikheter inom det vetenskapliga 
kollektivet. Men museer arbetar inte bara i en vetenskaplig tradition 
utan även för att underhålla, roa och väcka känslor hos publiken. Uti-
från detta perspektiv tillämpas litteraturhistorikern Hans Ulrich Gum-
brechts teorier om materiens närvaro, en sorts tingens presens (2004). 
Här intresserar jag mig för vad som händer inom en museikontext, 
när dessa två så avgörande dimensioner – kunskap och närvaro – mö-
ter materialiteter valda för att representera den egna samtiden snarare 
än det förgångna.
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Inledningsvis redovisas innehållet i den studerade hemundersök-
ningen utifrån dess olika materialkategorier för att därefter teoretiskt 
brytas ner och analyseras. Avslutningsvis sätts hemundersökningens 
olika delar samman igen i syfte att synliggöra grunderna för dess rela-
tionella existens med avseende på parametrar som klassifikation, för-
varing och förmedling. 

Hem-ligheter
Redan från Samdoks start uppvisade Hempoolen på flera sätt egenska-
per som skilde sig från de andra poolerna. Bland de ursprungliga elva 
arbetsgrupperna var alla utom Hempoolen inriktade på arbetsliv, pro-
duktion samt offentlig och kommersiell miljö.85 I en tid där samtiden 
kännetecknades av förvärvsarbete, i hög grad utfört av män, framstår 
Hemundersökningen från 1979 därför som ett undantag. Här kretsar i 
stället mycket kring den kvinnliga informanten och hennes liv i hem-
met som mor, hustru och dagmamma. En annan faktor, som skiljer 
Hempoolen från de övriga arbetsgrupperna vid den här tiden, är dess 
fokus på föremålsförvärv (Rehnström Olander & Sjögren 2006:61). 
Men trots, eller kanske just därför, att Hempoolens undersökning-
ar under de första åren skilde sig så pass mycket från Samdoks övriga 
verksamhet, har de också intagit en speciell ställning i historieskriv-
ningen om nätverket.

Trots Hempoolens synlighet och framträdande position bland ar-
betsgrupperna visade det sig att Hemundersökningen från 1979 var 
hemligstämplad. Och inte bara den, alla poolens undersökningar visa-
de sig skyddas av sekretess, åtminstone under de första åren. Konkret 
betydde detta att undersökningen förvarades i ett speciellt rum på ar-
kivet, separerat från museets övriga dokumentationer. Det tog därför 
ett tag för arkivpersonalen att hitta materialet. När jag en eftermid-
dag i arkivets läsesal slutligen öppnade den av två kartonger som var 
märkt med siffran 1, var det första jag möttes av en innehållsförteck-
ning. Här stod: 

85  För en uppräkning av de ursprungliga 11 poolerna, se under rubriken ”Samdok tar form”  
i kapitel 2.
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 Innehållsförteckning 
 • Sammanfattande rapport 
 • Transkriberade intervjuer 
 • Färgdiabilder 
 • Svartvita fotografier från ett hus (inomhus)
 • Planritning över alla rum i ett hus 
 • Kartor över en ort 
 • Prover på tapeter och golv 
 • Skötselråd och bruksanvisningar till ett hus 
 • Förteckning över två veckors bruksförpackningar 
 • Kopior på kataloglappar med fotograferade kläder 
 • Brevlådereklam från v 44–45, 1979
 • Reklamerbjudande från handarbetsbiblioteket 
 • Korrespondens mellan informanter och museum 
 • Två barnteckningar 
 • Förteckning över av museet inköpta föremål 
 • Arbetsanteckningar 
 • Grupparbete från KTH om bostadsområdet i fråga 

Mycket av innehållet svarade väl mot vad jag hade föreställt mig på 
förhand som intervjuer, fotografier och planritningar, men några 
poster stack emellertid ut. Förteckningen över två veckors bruksför-
packningar var inte väntad och inte heller den insamlade brevlåde-
reklamen. Innehållet utgjordes av en spretig blandning av mer eller 
mindre platta objekt. Här fanns inte bara bild- och textrepresentatio-
ner av olika slag utan även objekt som tapetprover, grupparbete och 
barnteckningar. Uppräkningen av kapslarnas innehåll gav associatio-
ner till bevisföringen i ett brottmål. Där är bevisen samlade för att rik-
ta sökarljuset mot en potentiellt brottslig handling och dess möjliga 
gärningsman, men vad avslöjade tingen i de två kapslarna? Undersök-
ningen från 1979 kan beskrivas som ett materiellt utsnitt, samlat och 
skapat under två månader. Sammantaget formade dessa disparata ting 
en sorts vittnesmål om en specifik tid och plats. 

Utöver tapet- och golvprover, brevlådereklam och barnteckningar 
bestod kapslarnas innehåll av platta pappersrepresentationer.86 Först 
och främst fanns här ett stort antal fotografier i form av svartvita pap-

85 Proverna, reklamen och barnteckningarna var förvisso också platta, men dessa var inte samla-
de för att avbilda huset/hemmet, till skillnad från fotografier, intervjuer eller inventeringslistor.
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perskopior.87 Fotografierna var uppklistrade på pappersark ungefär 
som i ett fotoalbum. Motiven utgjordes främst av husets olika rum, 
men också av bilder på innehållet i skåp och lådor. På ett fåtal fotogra-
fier var även människor avbildade. 

Bilderna visade en sorts rumsliga helheter uppdelade i olika nivåer, 
där själva huset utgjorde huvudnivån, därefter husets olika rum och 
slutligen innehållet i rummens skåp och lådor (se figur 6). I vissa fall 
avbildades även människor i huset, men fokus låg generellt på rum 
och ting som representationer för husets invånare, inte själva män-
niskokropparna. Bilderna och dessas montering skildrade således en 
metodisk genomgång av husets alla delar, där ingen enhet var viktiga-
re än någon annan: Kök, vardagsrum och finporslin redovisades lika 
omsorgsfullt som vindsutrymme, garage, diskho och soputrymmet 
därunder. 

Genom kameralinsen synliggjordes dock inte bara den undersökta 
platsen och de som bodde där, utan även de som uttolkade den. I sam-
tal med informanter, och under arbetet med att uppteckna hemmets 
föremål, var även museets fältarbetare dokumenterade (se figur 4 & 5). 
Att dokumentera verkade alltså inte bara handla om att redovisa huset 
och dess invånare, utan dessutom om att redovisa samlarnas blick på 
studieobjektet, ett slags projektjag. 

Vilken sorts information gav då fotografierna? Bilderna väckte di-
rekt en associativ inblick i projektet. Å den ena sidan ”förstod” jag hu-
set och de olika interiörerna direkt. Med det menar jag, att en snabb 
titt på bilderna lät mig veta exakt vilket slags hus det rörde sig om och 
vilken tid som bilderna var ifrån. Trots att fotografierna var svartvita, 
såg jag för mitt inre det ungefärliga färgschemat på linoleumgolv, fu-
rumöbler och de grafiskt mönstrade tapeterna. Jag upplevde alltså 
bilderna i hög grad utifrån mina personliga erfarenheter av att ha levt 
under samma tidsperiod och rört mig i liknande hus, med liknande 
omgivande materia. Detta yttrade sig som en direkt och fysiskt påtag-
lig upplevelse.  

Bilderna påkallade ett sinnligt minne av hur det var att befinna sig 
ett sådant tidsrum. Förståelsen bottnade i mina egna erfarenheter; en 

87 Här fanns också färgdiabilder, men dessa var av naturliga skäl svårare att granska. Diabilderna 
var monterade i plastkartor och märkta utifrån husets olika rum som ”vardagsrum”, ”kök”, ”pojkar-
nas rum” och så vidare.
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Figur 6. De båda pojkarnas sovrum. Alla föremål från detta rum  
förvärvades av museet förutom innehållet i skåp och lådor. 
Foto Bertil Höglund.
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person i en annan tid, på en annan plats än jag, skulle troligtvis inte 
alls uppleva samma sorts omedelbara förståelse. När jag exempel-
vis betraktar fotografier från det sena 1800-talet väcks mitt intresse 
utifrån min totala brist på levd erfarenhet av den avbildade tidsperi-
oden trots en avsevärd tidsmässiga distans. Då är det alltså det stora 
tids- och platsmässiga avståndet till det skildrade som framkallar mitt 
engagemang, det faktum att jag inte har personlig erfarenhet av den-
na tid och plats och därigenom lär mig något nytt.88 Samtidigt fanns 
det också ett avstånd till Hemundersökningen från 1979, även om det 
endast bestod av 32 år. Min upplevelse av bilderna i den studerade un-
dersökningen handlade därför om att de skildrade både en för mig 
upplevd tidsperiod och plats, och att det dessutom fanns ett tidsmäs-
sigt avstånd till denna.

I kapslarna fanns även intervjuutskrifter från samtal med fyra olika 
individer. Dessa var nedtecknade för hand och, i ett senare skede, ren-
skrivna på skrivmaskin. En snabb jämförelse av de olika intervjutex-
terna avslöjade att frågorna verkade följa en förutbestämd mall, även 
om denna inte fanns att tillgå bland materialet. Utifrån dessa transkri-
beringar förstod jag också att huset hyste en man och en kvinna i tret-
tioårsåldern samt tre barn i åldrarna elva, åtta och fem år, de två äldsta 
pojkar, den yngsta en flicka. 

Även i intervjuerna var helhetstanken genomgående. Samtalen följ-
de inte någon speciell problemställning, utan svaren verkade sträva 
efter att innefatta livets alla sidor. Intervjuerna omfattade tematiskt 
allt från konsumtion, närområde, grannar, matlagning, städning till 
föräldraskap, hobbies, tevetittande och en hel del annat. 

Intervjutexterna hade oftast en neutral och sammanfattande ka-
raktär, men då och då dök ett direkt citat upp. Eftersom tonen i övrigt 
var så neutralt hållen, fick citaten en stark effekt. Dessa små avvikelser 
från mallen fick husets invånare att framstår som individer snarare än 
som representanter för en kategori. ”Det kändes som om jag hade svi-
kit mig själv”, svarade exempelvis mannen i sin intervju för att förklara 
varför han valt bort högre lön och bättre tjänst till förmån för kortare 
arbetsdagar och mer tid med familjen. 

En övervägande del av intervjuerna genomfördes med kvinnan. 

88 Det ”nya” kan både handla om ny kunskap om tidsperioden i fråga, men också om insikten om 
likheter/skillnader i förhållande till nuet.
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Figur 7. En av de två boxarna med nålkort.  
Här syns några av de kategorier som hemmet  
inventerades utifrån. 
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Figur 8. Ett nålkort över innehållet i skåp, lådor och hyllor i ”killarnas rum”, 
mer specifikt hylla 1 och hylla 2. Här syns också att nålkorten aldrig använ-
des som det var tänkt från början då inga av hålen i vilka nålarna skulle 
fästas är klippta, något som gjordes för att kunna söka på olika teman i 
materialet. Foto Elin Nystrand von Unge, Nordiska museets arkiv.
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Hon arbetade deltid som dagmamma och var därför hemma under 
större delen av fältarbetet. Hon var också den som, enligt intervjuerna, 
tog hand om de tre barnen efter skolan, lagade mat och städade. I en 
sorts temaintervju besvarade hon även frågor om hemmets textilier. 
För detta samtal skickade museet en specialist från den textila avdel-
ningen. I ett annat samtal svarade kvinnan på frågor om familjens läs-
vanor. Ju mer jag läste av intervjumaterialet desto starkare framträdde 
bilden av denna kvinna. Successivt växte hon fram som en sorts uttol-
kare och representant för hela projektet. Hon gav hemmet röst. Mel-
lan de många bilderna på husets olika rum och ting samt rösterna i 
intervjumaterialet började så småningom undersökningens studieob-
jekt få kontur och innehåll.  

Föremålslistor
Undersökningen bestod också av en totalinventering av husets alla fö-
remål. Varje objekt förtecknades på så kallade nålkort. Nålkorten ut-
gjorde ett sorteringssystem som användes före datoriseringen – en 
metod genom vilken personalen lätt skulle kunna söka på olika teman 
i det massiva materialet. Varje enskilt objekt hemma hos familjen ned-
tecknades således noggrant utifrån rum, funktion, färg, material och 
proveniens på dessa nålkort (se figur 7 & 8). Det måste ha varit ett tå-
lamodskrävande arbete för både familj och museipersonal. Det fokus 
på helheter, som var genomgående i redovisningen av fotografier och 
intervjuer, återkom även i detta material. Dessa kort förvarades emel-
lertid inte tillsammans med resterande arkivmaterial från undersök-
ningen, utan separat tillsammans med de inventeringar som bedrevs 
vid Nordiska museet tidigare. Inventeringsmetoden byggde nämligen 
på de så kallade hushållsinventeringar, som Nordiska museets Kultur-
historiska undersökningsavdelning (KU) tidigare hade utvecklat. I de 
två kartonger jag beställde fram från arkivet fanns alltså inga nålkort, 
utan endast en exemplifierande fotostatkopia av två enskilda kort.   

Dessa kort, liksom tidigare utförda hushållsinventeringar, var ock-
så belagda med sekretess. Senare fick jag höra av arkivpersonalen att 
nålkortens sorteringssystem aldrig förverkligades. De 5 600 föremål 
(exklusive textila), som enligt en lista i projektrapporten inventera-
des på 400 nålkort i syfte att göra det möjligt att söka i det omfattande 
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Figur 9. Utdrag ur förvärvslista från pojkarnas sovrum. 
Ulltotten näst längst ner på listan var lika viktig att samla 
in som posten under – en tavla föreställande bröderna 
Cartwright. Foto Elin Nystrand von Unge.



138

SAMLA SAMTID

materialet, fanns fortfarande förpackade i sina originalboxar i arkivet, 
separerat från den undersökning de representerade. 

Inom ramen för hemundersökningen förvärvades även ett antal fö-
remål. Dessa förvarades av naturliga skäl inte i arkivet utan i museets 
föremålsmagasin. Alla objekt hämtades från ett specifikt rum i huset 
– de två pojkarnas gemensamma sovrum (figur 6). Allt utom det som 
fanns i skåp och lådor köpte museet av husets ägare, undantaget någ-
ra diplom som pojkarna ville behålla, vilka i stället kopierades. I något 
fall köpte museet nya kopior av föremålen. Syftet med att förvärva ett 
helt rum, ännu en avgränsad helhet, var att rummet skulle kunna stäl-
las ut komplett, exakt så som det såg ut 1979. På så vis ville Hempoolen 
skapa förutsättningar för att återskapa helheter. Dessa pojkrumsföre-
mål representerades i de två kartongerna av föremålslistor, fotografier 
och nålkort. 

Till skillnad från föremålen som samlats från pojkarnas rum prägla-
des föremålen listade på nålkorten, tillsammans med materialet i de 
två arkivkartongerna, av otillgänglighet. Föremål i magasin förtecknas 
alltid i museets sökdatabas och finns numera oftast även med bild. 
Därtill publiceras en stor del av dessa online på Digitalt museum (se 
figur 11).89 På grund av sekretessen och det faktum att nålkortssystemet 
aldrig genomfördes, utgör hemundersökningens nålkort ett tämligen 
sparsamt besökt material i arkivet, tillsammans med övriga nålkort 
från tidigare hushållsinventeringar. 

Att studera sin granne
I materialet fanns också en sammanfattande rapport, som utgjorde 
en sorts manual för hur undersökningen skulle läsas, men som också 
rapporterade av projektet internt och för framtida läsare. Skriften var 
sammanställd av projektledaren, Annika Tyrfelt. I stil och utförande 
påminde den om en akademisk uppsats. Liksom i det övriga material-
et var tonen redovisande och saklig. Bakgrund, syfte, frågeställningar, 
metod och avgränsningar presenterades i tur och ordning. Här fanns 
också en mängd listor och sammanställningar över projektet: vilka 
som deltog, vilka avdelningar de arbetade vid, hur många timmar var 
och en avsatte, exakt vad de olika museianställda gjorde, budget, kost-

89  Digitalt museum är en öppen gemensam databas för norska och svenska museer  
och samlingar. <www.digitaltmuseum.se>.
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nader för förvärv och arvoden till den intervjuade familjen (se figur 
12). Slutligen presenterades det empiriska materialet. Huset och dess 
invånare beskrevs här summariskt, från de olika rummens utseende, 
funktion och användning till de boendes övergripande livsföring. En 
avslutande passage redogjorde för hur barn och vuxna själva uppfattat 
museets närvaro i huset. 

Rapporten lät mig också veta att syftet med undersökningen inte 
var problemorienterat i så måtto att insamlingen inte utgick från nå-
gon särskild problemställning eller teoretiskt spörsmål. Syftet kan 
emellertid ändå beskrivas som problematiserande utifrån synen att 
det, inom Samdok, ansågs vara ett problem att samtiden inte samla-
des. Detta var helt i linje med museets äldre dokumentationer, vars 
övergripande syfte varit att samla det förgångna innan det var för sent 
(se Gustavsson 2014). Undersökningen ämnade alltså inte problemati-
sera nuet utan dokumentera det. Det nyskapande i Hempoolens arbe-
te var i stället ambitionen att dels samla föremål, dels låta dessa före-
mål representera den egna samtiden (Rehnström Olander & Sjögren 
2006:61–62). Utifrån Nordiska museets tidigare tankar om den doku-
menterande verksamheten, att samla det förgångna innan det var för 
sent, krävde inte det insamlade någon vidare bearbetning. Materialet 
samlades ju för framtida analys. På samma vis resonerade Hempoolen. 

I rapporten beskrivs också bakgrunden till val av dokumentations-
objekt – huset och dess invånare i en förort norr om Stockholm. Efter-
som 1979 var det internationella barnåret, ville museet dokumentera 
en familj med barn, där en av föräldrarna arbetade som dagmamma. 
Att en familj bestod två vuxna individer av motsatt biologiskt kön 
samt deras gemensamma barn verkar museet ha tagit för givet, vilket 
också stämmer väl överens med då rådande normer kring familjebild-
ning. Att det var just kvinnan som var dagmamma var således utifrån 
tidsperioden en självklarhet. Mannens yrkesval verkade vara av min-
dre betydelse för valet av studieobjekt. Att lotten föll på en medelklass-
familj i ett radhusområde i Norrort var däremot mest av praktiska skäl. 
Det var helt enkelt svårt att hitta en familj som kunde tänka sig att stäl-
la upp. Tursamt nog hade projektledaren nyligen flyttat från ett radhu-
sområde där det fanns en passande barnfamilj. Denna tillfrågades och 
tackade efter en kort betänketid ja. Utöver projektets barnfokus verkar 
val och avgränsningar således ha definierats av rent praktiska faktorer.
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De metoder som tillämpades redovisades som intervjuer, fotodoku-
mentation och deltagandeobservation. Kring dessa fanns källkritiska 
funderingar nerskrivna. Till exempel påpekades att den deltagande 
observationen utfördes i alltför liten grad. Ett annat misstag, enligt 
rapporten, var att fotografera alla rum på dokumentationens första 
dag. Huset var då nystädat och därför inte representativt för hur det 
såg ut till vardags. 

Projektledaren resonerade också kring valet av familj – huruvida 
det var en för- eller nackdel att hon kände familjen. I texten beskrevs 
informanternas egna funderingar kring frågan. Projektledaren men-
ade att kvinnan upplevde att det var en fördel att de kände varandra 
på förhand. Det gjorde att hon vågade öppna sitt hem och sitt liv för 
främmande personers ögon. Projektledaren skriver också att kvinnan 
upplevt fältarbetarnas närvaro som både givande och, ibland, be-
tungande. Hon säger sig ha uppskattat sekretessen, eftersom hon vid 
några tillfällen fått motivera sin medverkan i projektet inför nyfikna 
grannar. Utan hemligstämpling hade de därför inte kunnat känna sig 
bekväma. Museet vinnlade sig om att informanterna skulle känna sig 
avslappnade och trygga genom sekretessen. På så vis skapades förut-
sättningar för samlarna att komma så nära en tänkt vardag som möj-
ligt. Potentiellt skulle tanken på att materialet kunde läsas av någon 
i den egna samtiden kunna påverka familjens beteende och följaktli-
gen skapa ett mindre ”äkta” material. 

I hemundersökningens innehållsförteckning var en post tillagd till 
den maskinskrivna listan i efterhand. Längst ner hade någon skrivit 
”arbetsanteckningar” med bläckpenna. Dessa arbetsanteckningar ut-
gjordes av projektledarens egna reflektioner kring dokumentationen, 
redovisade dag för dag. Projektledaren var den som närvarande mest 
av alla fältarbetare och även den som kände husets invånare på för-
hand. Dessa arbetsanteckningar har en annan karaktär än övrig text. 
Här skriver projektledaren om hur fältarbetet har upplevts. I en pas-
sage berättar hon att familjens varmvattenberedare gått sönder. Detta, 
skriver projektledaren, tvingade ”museitanterna” att överge sina yr-
kesroller och i stället hjälpa till att bära den tunga apparaten. Under 
några dagar lämnade fältarbetare och informanter sina givna roller 
och jobbade tillsammans för att lösa problemet. Kvinnan i familjen 
upplevde händelsen som svår, då det inte gick att vare sig bada eller 
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tvätta under nästan två veckor. I sina arbetsanteckningar reflekterar 
projektledaren över att kvinnan troligen hade avbrutit undersökning-
en om de inte hade känt varandra. 

Projektledarens mer reflexiva texter visar på stor eftertanke och 
omsorg om familjen. Hon har vinnlagt sig om att både skapa förutsätt-
ningar för inte påverka familjens vardag alltför mycket och att samti-
digt lyssna på informanternas bedömning av det material som museet 
samlade. 

Utifrån iakttagelserna ovan är avsikten nu att, på ett mer teoretiskt 
plan, resonera kring hur föremål i museernas arkiv och magasin är 
ordnade – hur de finns till. Därefter undersöks hur dessa samlade och 
skapade ting kan förstås i termer av närvaro, samt vilken sorts kunskap 
som hemundersökningen förmedlar. 

Föremålens övergångsriter
Under en förmiddag hösten 2011 utförde jag en deltagandeobserva-
tion hos Nordiska museets dåvarande föremålsregistrator, Zingoalla 
Rosenqvist, eller ”märkerska” som yrket länge kallades på museet. Ro-
senqvists jobb bestod av att förse alla nya föremål i samlingarna med 
inventarienummer. Jag noterade under observationen att Rosenqvist 
alltid bar tunna vita bomullsvantar när hon hanterade museets före-
mål. När omärkta föremål skulle märkas behövdes inga vantar, men så 
fort föremålen var märkta måste vantarna på. Nyfiket frågade jag Ro-
senqvist om hon bar vantar eller inte under själva märkningen? Med 
ett lätt skratt berättade hon att det här var en fråga hon hade diskuterat 
med sina kolleger. Resultatet blev att hon vid märkning av nya föremål 
bar vante på den hand hon höll föremålet med, men inte på den hand 
hon märkte det med (se figur 10, Medföljandeobservation 2011). 

Märkningen är en del av den process där ting ändrar status och blir 
föremål på Nordiska museet. Denna process betraktar jag som en sorts 
tingens ”rite de passage”. Här, om någonstans, behandlas materia som 
vital och levande (se J Bennett 2010). I och med märkningen förses fö-
remålen dessutom med en ny sorts närvaro (Gumbrecht 2004; Mord-
horst 2009). Genom själva övergången till en del av en större samling 
får tingen en ny roll. Via sitt föremålsnummer har de fått ett potenti-
ellt evigt liv och avkräver därmed sina förvaltare en specifik kompen-
tens och hantering. Denna övergångsrit utmärks med antropologen 
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Victor Turners begreppsapparat (1969) även av ett liminalt tillstånd, 
det vill säga en upplösning av det ordnande som tidigare betecknat 
objektet i fråga. Det betyder att hela förvärvsprocessen, från insamling 
i fält till katalogisering och magasinsplacering, kan betecknas som en 
rad övergångar präglade av olika grader av liminalitet.  

Själv har jag alltid betraktat denna akt som aningen bisarr; att på 
grund av en sorts nummerbaserad tatuering behandla vardagliga fö-
remål med bomullsvantar och silkespapper tyder på ett slags magiskt 
tänkande inom en vetenskaplig kontext (jfr Gustafsson Reinius 2008). 
Processen visar att sociala och kulturella föreställningar även kan få 
fäste inom strikt vetenskapliga processer. Denna ritualartade akt vitt-
nar också om en intuitiv insikt om materiens agens. Varför skulle an-
nars föremålen behandlas med sådan omsorg? Museernas samlande 
kan på så vis förstås som ett omfattande, materiellt ontologiskt bygge, 
en rekonstruktion av historien och världen i en materiell förhandling 
med rådande vetenskapliga och politiska intressen. Hur ordnas då det 
som samlas in på kulturhistoriska museer i dag? Hur görs samlingar-
na i arkiv och magasin – hur finns de till?

På kulturhistoriska museer delas tingen oftast upp i två övergripan-
de kategorier för fysisk förvaring – arkiv eller magasin. Platt och tunn 
text- och bildbärande materia, som papper och fotografier, förvaras 
som regel i arkiv. Annan materia av mer skiftande yttre form, oftast 
benämnd som ”föremål”, förvaras i magasin. Dessa rum för förvaring 
har alltså kommit till utifrån de specifika objekt som förvaras här. Inte 
bara den yttre formen, utan även föremålens inre beståndsdelar (trä, 
plast, papper, metall, glas, keramik, textil eller läder) reglerar parame-
trar som ljus, fukt och värme i dessa lokaler. 

Samtidigt finns en annan viktig distinktion mellan tingen i arkiv 
och magasin på museer. Arkivmaterial kan nämligen samlas både 
som ett ting i sig, men också för att kontextualisera ett insamlat före-
mål. Det kan handla om intervjuer med föremålets tidigare ägare el-
ler fotografier som avbildar tinget i dess brukssammanhang. Objektet 
görs sålunda till ett specifikt föremål inte bara genom inmärkningen, 
utan också genom att arkivmaterialet ger det särskilda tolkningsnyck-
lar. Omvänt strippar också samma process arkivmaterialet på dess 
tinglighet. I arkivet får de platta entiteterna en underordnad materi-
ell betydelse i relation till det föremål som det beskriver – det är vad 
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Figur 10. Zingoalla Rosenqvist märker ett föremål med en 
tandläkarborr. Hon bär vante på den hand hon håller före-
målet med, men inte på den hand hon märker föremålet med. 
Foto Elin Nystrand von Unge.
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Figur 11. Två skärmdumpar från Digitalt museum som visar 
ett kramdjur insamlat från pojkarnas sovrum 1979. Kram-
djuret syns även på sängen i pojkrummet på figur 6. 
Foto Nordiska museet.
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texten eller bilden berättar om ett specifikt föremål i magasin som är 
av betydelse. Men platta text- och bildbärare kan också betraktas som 
”ting” och då omgärdas av andra, platta kontextualiteter som ger det 
dess betydelse och mening i samlingen. På kulturhistoriska museer 
händer emellertid det omvända mer sällan, det vill säga att föremål i 
magasin intar rollen som kontext till arkivmaterial. Fortsättningsvis 
betraktas dock båda dessa objektskategorier som ting i sin egen rätt. 
Ett pappersdokument eller ett fotografi i arkivet är följaktligen lika 
mycket ett ting som en stol eller ett plagg i magasin. Poängen är i stäl-
let att tingen i både arkiv och magasin kan bära på flera betydelser på 
samma gång. De kan berätta om och representera något utöver den 
egna fysiska formen samtidigt som de äger sin egen materiella exis-
tens (Gumbrecht 2004).

Ytterligare en dimension behöver också lyftas fram i sammanhang-
et. Det handlar om att tingen är både materia med en bestämd form 
och färg, men också i sig medierande. Detta är framför allt tydligt när vi 
betraktar tingen i arkivet. Papper har specifika materiella egenskaper 
men kan dessutom bära texter eller bilder som berättar något utöver 
den egna materialiteten. Även föremålen i magasin kan agera text- 
eller bildbärare som exempelvis skyltar, smycken, dukar eller tavlor. 
Men arkiv och magasin har, vilket mediehistorikern Anders Ekström 
påpekat, även en egen medialitet: ”samlandets, sorterandets och beva-
randets mediespecifika karaktär” (Ekström 2008:33). Museisamlingar 
är alltså både en plats för samlandet och bevarandet av olika mediefor-
mer (pennor, kameror, datorer), men också ett medium i sig (utställ-
ningar, pedagogik, publikationer). Paradoxalt nog smälter på så vis 
det sätt varpå föremål samlas och dokumenteras ihop med bevarandet 
av samtida medieformat. En intervju med exempelvis Astrid Lindgren, 
inspelad på kassettband, berättar både något om författaren och indi-
viden Lindgren, men också om format för ljudupptagning under tids-
perioden för inspelningen. 

Vilka dimensioner bär då dessa ting på utöver den medierande, 
som symboler eller tecken för något utöver sig själva, och vilka uttryck 
tar sig dessa liminala övergångar mer konkret i materialet från Hem-
undersökningen från 1979?
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Tingens närvaro
Att fältarbeta i arkiv och magasin kan märkligt nog vara otroligt ut-
mattande. Tingen saknar här sina tidigare meningsskapande samman-
hang och kan nu endast bli begripliga utifrån motiveringar i databa-
ser eller den kunskap om dem som finns lagrad i betraktarens egna 
erfarenheter. Den tröghet som upplösningen av mening formar är i 
sig intressant. Den handgripliga hantering som artefakterna genom-
går då de skrivs in i ett museums samlingar renar, menar Gustafsson 
Reinius, på ett vis objekten. Genom att skala av tingets olika betydel-
selager och låsa in det i magasin blir det möjligt för museet att använ-
da föremålet inom sitt eget berättande. Tinget har då på ett vis dema-
terialiserats och tagit form av ett tecken. Kanske, frågar sig Gustafsson 
Reinius, är det just denna rigorösa kontroll över tingen som också ger 
museerna auktoriteten att berätta (2013:147)? Samtidigt för denna av-
skalning av mening från objekten tankarna till ett slags permanent li-
minalt tillstånd, där tingens betydelser kan ordnas om utifrån samti-
dens behov. 

Även etnologen Camilla Mordhorst har undersökt museiföremå-
lens kommunikativa potential. Enligt Mordhorst är tingens närvaro 
en dimension av det materiella som lätt glöms bort på museer (Mord-
horst 2009:117–142). Hon menar att föremål i en museikontext inte säl-
lan förlorar något av sin materiella närvaro, då de ofta används som 
tecken eller representationer för något större än sig själva. I stället be-
tonar hon det faktum att det materiella även finns i sig själv – att det är 
(Damsholt, Simonsen, & Mordhorst 2009:21–49). Detta tingens presens 
lyfts fram som en av museimediets viktigaste attraktionskrafter.

På nålkortet från pojkarnas rum (figur 6) står att i ”killarnas rum” 
på ”hylla 1” finns en ”albylask med tänder”. Proveniensen är ”tänder 
som Micke tappat”. Det är något i den sakliga uppräkningen av dessa 
föremål tillhörande barndomen som berör. Den noggranna invente-
ringen av föremål på en hylla i ett pojkrum från 1979 leder tankarna till 
Gumbrechts teorier (2004) om materiens närvaro. Ovan har föreslagits 
att det är just för att vi inte får använda eller röra museiföremålen som 
de laddas med en särskild kraft, att vi sinnligt måste föreställa oss dem 
(Gustafsson Reinius 2008:73–69). De avkräver oss alltså en sorts sens-
orisk översättning för att bli begripliga. I linje med dessa tankar men-
ar Gumbrecht (2004) att mötet med museiföremål kan producera en 
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form av meningsskapande närvaro. Nålkortets uppräkningar utgör en 
representation av pojkrummet, men det har också blivit ett ting i sig – 
ett eget objekt. Att föremålen i pojkrummet är listade får läsaren att fö-
reställa sig dem och att härigenom aktivera sina minnen och erfaren-
heter. En egen ask med barndomens mjölktänder. Det rasslande ljudet 
när asken skakas. Stoltheten efter en tappad tand. Genom denna sen-
soriska minnesakt skapas en tingens poetik, en förhöjd upplevelse av 
närvaro som vi kan känna igen från exempelvis starka litteratur- eller 
konstupplevelser. Frånvaron av albylasken med mjölktänder och när-
varon av nålkortet med beskrivningen av asken, har på ett vis gjort so-
cialt och kulturellt förankrade föreställningar av asken och tänderna 
mer levande och taktila än dess potentiella närvaro. 

Den här typen av upplevelse, menar Gumbrecht, bär inte på något 
särskilt budskap; det är inte en erfarenhet vi behöver tolka, utan den 
utgörs helt enkelt av vad författaren kallar för ”a moment of intensi-
ty” (Gumbrecht 2004: 98). Känslan karaktäriseras alltså av just dess 
intensitet och styrka och är vardagens motsats – avskild, plötslig och 
upphöjd. Enligt Gumbrecht syftar den här formen av kommunikation 
alltså inte till att lära ut en viss kunskap eller att påverka betraktaren i 
någon viss riktning, utan känslan av förhöjd närvaro är i sig tillräcklig. 
Vilken form av närvaro uppstår då i mötet med så kallade ”samtida” 
föremål och hur bör dessa skeenden förstås i relation till samlandets 
kunskapspraktiker?

Som en rysk docka
Ett uttalat syfte med Hempoolens arbetsmetoder var att fånga samti-
da helheter snarare än att samla rester av ett förgånget tillstånd, något 
som präglade de så kallade ”brandkårsutryckningarna” som var van-
liga vid det moderna museisamlandets begynnelse (Silvén 2004:167–
168; Silvén & Gudmundsson 2006:7). Denna helhetstanke syns genom-
gående i det studerade källmaterialet. Men hur samlas helheter från 
en samtid som på samma gång är oändlig och ytterligt flyktig? Allt 
finns i nuet, men nuet är samtidigt ett ständigt passerande då. Nuet 
har alltså inga avgränsningar utöver den tid som gått och i någon mån 
våra föreställningar om den tid som kommer. 

Lösningen som arbetades fram inom Samdok var, som vi sett, att 
hitta avgränsade helheter, som till exempel ett hus. På så vis fick husets 
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fysiska väggar också ringa in vad ett hem kan vara. Att inventera ett 
helt hus är ett tålamodskrävande arbete, men definitivt görbart. Ytter-
ligare en avgränsad helhet hittades sålunda i husets olika rum och en 
tredje rumslighet i skåp, lådor och hyllor. I stället för att samla föremål 
från hela huset, begränsades förvärven till ett rum i huset. Att samla 
samtid var att ”gallra vid källan”, det vill säga en sorts försäkring mot 
tidens gång.90  

Idén om samlingarna som helheter i arkiv och magasin är, men-
ar Lotten Gustafsson Reinius, en chimär. Som materiell realitet är en 
avgränsad samling mycket svår att återskapa, eftersom den är såpass 
utspridd och ofta befäst med olika restriktioner. Samtidigt översätts 
samlingens delar hela tiden latourskt i form av listor, ritningar, bilder, 
databaser och digitaliseringar. Vid varje översättning tillkommer och 
förloras information, vilket också gör respektive kopia till ett unikt 
objekt (Latour 2005). På så vis är en samling aldrig statisk utan växer 
hela tiden. Bruno Latour kallar den här sortens reproduktionstekni-
ker – fotografier, avskrifter, listor med mera – för ”inskriptioner”. Det 
som avgör om en inskriptionsteknik är framgångsrik eller inte är dess 
förmåga att knyta an till nya nätverk. Sådana förmågor sammanfattar 
Latour med begreppet ”immutable mobile”. Det betyder att reproduk-
tionen bär en likhet med originalet samt att den genom upprepad re-
produktion blir rörlig – mobil (Latour 1986; Latour 1987). Exempel på 
oföränderliga mobiler är till exempel utställningskataloger, rapporter 
eller metodböcker, det vill säga den sortens materialiteter som över 
lag präglade Samdoks verksamhet (se Gustavsson 2014:120ff). Det är 
alltså dessa förmågor som, enligt Latour, i första hand gör formaten 
framgångsrika inom en vetenskaplig kontext, inte textens eller bil-
dens innehåll. 

I linje med Latours resonemang har Lotten Gustafsson Reinius be-
skrivit samlingars medialitet som en effekt av ett nätverk av ömsesi-
digt refererande medier (Gustafsson Reinius 2008:90). Medialiteten är 
därför paradoxalt nog en konsekvens av samlingens utspriddhet och 
därigenom oåtkomlighet: Genom ständiga översättningar medieras 
undersökningen, samtidigt som dess växande storlek gör den svår-
överskådlig.

90  Uttrycket ”gallra vid källan” används ofta i museisammanhang för att beskriva urvalsprincipen 
att gallra före i stället för efter förvärv.
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Effekten av idén att samla avgränsade helheter ur samtiden syns i 
den mångfald av representationer som den studerade hemundersök-
ningen innehåller: husets alla rum, skåp och lådor både beskrevs, foto-
graferades och inventerades. Intervjuerna med familjen präglades av 
frågor som strävade efter att täcka in livets alla områden – från födseln 
till nuet. I linje med Gustafsson Reinius resonemang ovan utmärks, 
motsägelsefullt nog, dessa helheter i hög grad av separation och otill-
gänglighet.

Efter att ha bläddrat fram och tillbaka bland materialet i de två kaps-
larna, läst rapport och inventeringar, granskat nålkort och förvärvslis-
tor gick projektets hela omfattning upp för mig. Hemundersökningen 
framstod som en så kallad rysk docka. Utifrån syntes bara en stor figur, 
själva undersökningen, men inuti rymdes lager på lager av nya, min-
dre dockor. Alla figurerna liknade varandra, samtidigt som varje docka 
var unik. Först när alla dockorna var utplockade och uppställda bred-
vid varandra, blev det möjligt att se objektets helhet, olikhet och inne-
hållslager. Ta till exempel de båda pojkarnas sovrum: hela rummet 
fanns som fotografiska avbildningar ur olika vinklar (figur 6). Därtill 
fanns innehållet i varje låda och varje skåp i sovrummet också avbildat 
fotografiskt (figur 6). Alla föremål och inventarier fanns på förvärvslis-
tor (figur 8) och dessutom förtecknade utifrån rum, hylla eller skåp på 
nålkort (figur 7). Och sist, men inte minst, fanns alla dessa ting i mu-
seets magasin. Därtill fanns några av pojkarnas föremål i form av digi-
tala representationer i Nordiska museets databas på Digitalt museum 
(figur 9). Insamlingen fanns alltså till, i och på en mängd olika format, 
material och platser. Precis som de ryska dockorna var varje docka – 
varje fotografi, lista och nålkort – ett ting i sig, inte bara en kopia.

De faktiska föremål som samlades in från huset delades i magasin 
upp utifrån föremålsbeteckning samt material- och klimatkrav. En be-
sökare kommer således inte att hitta pojkarnas rum intakt, utan res-
pektive föremål förvaras sannolikt nära andra materialmässigt liknan-
de föremål. Dessa magasinsobjekt är dock till vissa delar sökbara för 
offentligenheten i museets databas och på Digitalt museum (se figur 
11). 

Hade Hemundersökningen från 1979 endast bestått av ett insamlat 
pojkrum utan den mångfald av representationer som finns i arkivet, 
hade projektet troligtvis inte varit så pass känt inom museikretsar 



150

SAMLA SAMTID

som det faktiskt är. Det är omvandlingen av huset och dess interiörer 
till text och bild som har gjort undersökningen möjlig att knyta an till 
andra nätverk. Samtidigt är det ofrånkomligen så att det faktum att 
insamlingen inte bara består av papper, foton och förteckningar utan 
även av diverse materia från ett pojkrum, ger tyngd och hållbarhet åt 
dokumentationen. Som helhet betraktad är undersökningen från 1979 
minst sagt väldigt utspridd. På ett motsägelsefullt vis är det alltså sam-
lingens utspriddhet och dess många översättningar som samtidigt 
gett den dess beständighet.

Framtiden som uppdragsgivare
I Hemundersökningen från 1979 hade alla intervjuer, samt själva rap-
porten, lästs och godkänts av de två vuxna informanterna, vilket också 
nämndes i projektrapporten. Vilka var då rapportens övriga läsare och 
vilka förväntades använda det insamlade materialet? 

Svaret står att finna i den lista på tidigare beställare som antecknats 
på arkivkartongens framsida. Utöver informanterna visas här att det 
främst varit personal från Nordiska museet, och till viss del även andra 
museer, som tagit del av det samlade materialet och/eller rapporten. 
Sekretessen var till för att skapa ett skyddat rum, där informanterna 
vågade vara sig själva. Samtidigt gjorde detta faktum materialet mer 
otillgängligt för den egna samtiden. Således var hemundersökningen 
främst ämnad för framtida brukare (Rehnström Olander & Sjögren 
2006). 

Innehållet i de två arkivkartongerna utgjorde en udda form av 
material. Många arkiv består ju av ett innehåll som genererats för ett 
specifikt syfte i sin egen samtid: bouppteckningar är till för den av-
lidnes släkt och läkemedelsjournaler för patienten och läkaren själv. 
Dessa dokument kan, sedan de fullgjort sitt tillkomstsyfte, användas 
för forskning. Eftersom bouppteckningar ofta utgör ett givande käll-
material inom historisk forskning, användes även dessa som meto-
disk förebild för hemundersökningarna.91 En bouppteckning är ett  
 

91  Marianne Olsson, intendent vid Kulturhistoriska undersökningen på Nordiska museet, startade 
hushållsinventerningarna. När Olsson skrev sin licenciatavhandling om möbelskicket i Ydre härad 
med boupptekningar som källmaterial (1963), noterade hon att nutida bouppteckningar saknade 
detaljrikedomen hos de äldre. Hon ville senare åstadkomma ett lika gediget källmaterial genom 
omfattande hushållsinventeringar. (Kommentar av Eva Fägerborg 19-07-09.)
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juridiskt dokument som uppförs i samband med dödsfall eller kon-
kurs. Hemundersökningarna omgärdades dock inte varken av döds-
fall eller konkurs utan valdes utifrån helt andra aspekter. Eftersom 
ägarna av det inventerade huset fortfarande var vid liv, utgjorde hus-
hållsinventeringen inget juridiskt dokument, men trots detta var 
delar av projektet ändå omgärdat av sekretess. Hemundersökningen 
skapades alltså för att kunna användas på ett liknande sätt som boupp-
teckningar används i forskning, men utifrån en helt annan social och 
historisk kontext. 

Eftersom museiinsamling inte bara har samtiden utan också fram-
tiden som avnämare, måste fältarbetaren hela tiden tänka sig en nu-
tida och en framtida läsare av det material som samlas. I en färdig ana-
lys har delar av källmaterialet valts utifrån en specifik forskningsfråga 
och dessutom ramats in av forskarens egen text. Materialet i hemun-
dersökningen samlades dock inte in med hänsyn till någon särskild 
forskningsfråga och analyserades följaktligen inte heller. I stället ra-
mades råmaterialet in i form av en redovisande rapport innehållande 
vissa tolkningsnycklar som syfte och metod. På så vis utgjorde hemun-
dersökningarna en sorts mellanting mellan ett material som är skapat 
av ett behov i den egna samtiden (som bouppteckningar) för att med 
tiden bli forskningsbart, och ett forskningsmaterial som skapats av en 
forskare med avsikten att säga något om den egna samtiden (som en 
samtidsstudie). Hemundersökningarnas syfte var i stället att berätta 
något för framtida forskare om deras dåtid. 

Mellan raderna i intervjuer, listor och fotografier fanns därför en 
tredje närvarande, en framtida forskare/läsare, till vilken stora delar 
av materialet lämnats öppet att analysera. Oscar Pripp har myntat 
uttrycket ”den tredje närvarande”, vilket syftar på när en informant 
svarar på förväntade frågor snarare än de frågor som faktiskt ställs i 
en intervju. Dessa förväntningar, menar Pripp, hänger samman med 
vanligt förekommande fördomar riktade mot vissa grupper i samhäl-
let. I de intervjusituationer som Pripp befann sig i förväntade sig ofta 
informanterna att befästas med fördomar och förekom på så vis själva 
frågan med sina svar (Pripp 2010:68–70). I Hemundersökningen från 
1979 är det inte informanterna, utan fältarbetaren som förhåller sig till 
föreställda idéer om vad framtida kolleger/forskare kommer att intres-
sera sig för i materialet. I det här fallet är det alltså jag, som framtida 
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forskare, som är denna ”tredje närvarande”. Vilka förväntningar och 
idéer om framtidens frågeställningar syns då i materialet? 

Objektiviteter
I kapseln presenterades de olika materialkategorierna var för sig i se-
parata aktomslag, men hur gick egentligen hela fältarbetet till? I en 
bifogad förteckning över personalens arbetstid gick att utläsa att elva 
olika fältarbetare besökte hemmet under en tidsperiod av två måna-
der (se figur 12). Alla var givetvis inte där samtidigt utan en eller två 
om dagen närvarade. Själva fältarbetet pågick i snitt fyra till fem tim-
mar om dagen. Samtidigt försökte husets invånare leva som vanligt – 
gå till skolan, göra läxor, ta hand om dagbarn, städa, handla och laga 
mat. Det måste alltså ha förekommit en rad mer informella samtal 
än de regelrätta intervjuer som så ordentligt redovisades i materialet. 
Projektledaren och kvinnan i huset var ungefär lika gamla och tidiga-
re grannar. Huset, och de fem personer som bodde där, studerades för 
att de utgjorde ett typexempel på en samhällsnorm för tidsperioden – 
en barnfamilj från medelklassen, boende i ett nybyggt radhusområde i 
en stockholmsförort. Dessutom levde dessa individer relativt nära det 
centrum varifrån de studerades (Stockholm/Nordiska museet). De do-
kumenterades inte som representanter för ett folkslag från ett avläg-
set land (där) eller som företrädare för en försvinnande rural allmoge 
(då). De som studerade och de som studerades rörde sig i stället i delade 
livsvärldar – de var grannar i dubbel bemärkelse. 

De förväntade frågeställningar som fältarbetarna projicerade på 
den tredje närvarande framtida forskaren handlade om det typiska för 
1970-talets familjebildning. Hemmet valdes för att det exemplifierade 
”majoritetssamhället”, för att visa på något generellt i samtiden och 
för att skapa ett jämförbart material (Rehnström Olander & Sjögren 
2006:61). Dessa frågeställningar rimmar väl med de teorier som äldre 
praktiker präglats av – att hitta det typiska för en viss plats, en region 
eller ett folk (Hammarlund-Larsson & Palmqvist 1993). Men där äldre 
museipraktiker präglades av ett avstånd i tid och plats till studieobjek-
tet utmärktes den här fallstudien snarare av en empirisk närhet mel-
lan studieobjekt och subjekt. 

Det är svårt att skapa en överblick över något som ligger väldigt 
nära det egna ögat. Likaså finns det risker med att bedriva forskning 
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om något som forskaren själv är en del av. Av bland annat denna an-
ledning har metoder utvecklats för att skapa distans mellan forskare 
och studieobjekt. Det är tydligt att det Daston och Galison kallade 
”mekaniska objektivitetsideal” har präglat framställningen av det stu-
derade inom hemundersökningen (jfr Daston & Galison 1992:81–128). 
Kameran användes som en lins, genom vilken hemmet monterades 
ner till sina mindre beståndsdelar. Rum, skåp och lådor redovisades 
utan närvaro av mänskliga kroppar. Fotografier på människor uppvi-
sades i ett eget aktomslag under rubriken ”personer”. Rum och kropp-
ar redo gjordes alltså som separata enheter. Fältarbetarna granskade 
dessutom sig själva och det egna arbetet genom kameran. Mekaniken 
applicerades på så vis också omvänt, mot den som studerade. 

I hemundersökningen syns även det Daston och Galison kallat för 
ett ”icke-perspektivistiskt” anslag. Det visar sig exempelvis i Hempoo-
lens sätt att ta sig an studieobjektet, det vill säga att genom gemen-
samma metoder och mallar skapa ett jämförbart material och därmed 
undvika subjektiva värderingar av det insamlade. På så vis arbetades 
skillnader i innehåll och form bort. Hemmet avgränsades utifrån det 
fysiska husets väggar och närområdet det var placerat inom. Därefter 
monterades byggnaden ner i mindre beståndsdelar. Likaså var det 
av lika stor vikt att dokumentera hur det såg ut under diskbänken 
och på vinden som i finrummen, något som här tolkas i linje med ett 
icke-perspektivistiskt objektivitetsideal – det faktum att samhällsnor-
mer för vad som är fint eller fult, normalt eller onormalt inte skulle 
styra arbetet. Alla delar av huset gavs samma prioritet, inget perspek-
tiv var viktigare än något annat. Att pojkarnas rum samlades in hand-
lade främst om Hempoolens metodiska strategi att välja ett rum för 
insamling inom ramen för varje undersökning. Genom att intervju-
frågorna utgick från en förutbestämd mall, där livet strukturerades 
utifrån ett kronologiskt förlopp med vissa förutbestämda förväntade 
inslag (konfirmation, äktenskap, resor, fritid, arbete) skapades ett lik-
artat material i de olika hemundersökningarna. Språket i rapporten 
och redovisningarna var oftast neutralt hållet och icke-värderande. Ett 
sådant exempel är de många listor materialet består av. 

Ett underliggande mål med undersökningen verkar också ha varit 
att försöka nå bakom en tillrättalagd yta och fånga det ”äkta” hemmet 
– så som det såg ut till vardags – inte nystädat som under de första da-
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Figur 12. Ett projektjag tar form. En förteckning över 
inventeringens deltagare. Noter kommentaren om att de 
5600 föremålen, exklusive textilier, var svåra att räkna. 
Foto Elin Nystrand von Unge.
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Figur 13. Fotografier på museets personal under arbetet med 
inventeringen. De tre fältarbetarnas namn är noterade på arket. 
Förkortningarna efter namnen (KU & Foto) syftar på den avdelning 
respektive person hörde till. Observera att delar av bilden har visats 
redan i kapitel 2. Foto Elin Nystrand von Unge.



156

SAMLA SAMTID

garna. Även hemligstämplingen av undersökningsmaterialet var ett 
led i sökandet efter det autentiska, en metod för att försäkra sig om att 
de studerade kunde slappna av och vara sig själva. Dessa praktiker av-
slöjar en medvetenhet om att museets närvaro i hemmet gör något, att 
den påverkar vad som händer där. Ett annat exempel på ett icke-per-
spektivistiskt ideal var det faktum att inte bara studieobjektet redovi-
sades noggrant utan även projektet som helhet. Också här tillämpades 
listor och redovisningar av arbetstid, materialåtgång, budget, korres-
pondens etc. Den kritiska medvetenheten om den egna praktiken ser 
jag som ytterligare ett objektivitetsverktyg. Reflexiviteten blir ännu 
ett led i ett icke-perspektivistiskt och mekaniskt görande, denna gång 
som ett reflexivt objektivitetsverktyg. 

Jämfört med de bebyggelsedokumentationer som Karin Gustavs-
son (2014) studerat i sin avhandling, visar Hemundersökningen från 
1979 i högre grad upp en medvetenhet om den egna positionen i kun-
skapsproduktionen. Ett exempel på detta som redan nämnts är de 
självporträtt som förekommer i både by- och bebyggelsedokumenta-
tionerna och inom Samdoks verksamhet. I Gustavssons material har 
dessa bilder dock inte producerats inom ramen för dokumentationen 
utan snarare som en sorts personliga minnen av fältarbetet, där sam-
laren poserar bredvid sitt studieobjekt eller bakom kameran. Ibland 
placerades en även människa i bilden som en sorts referenspunkt för 
att synliggöra byggnadens storlek, eller som i de flesta fall, dess liten-
het (Gustavsson 2014:38, 115). I hemundersökningen redovisas tvärtom 
självrepresentationer på samma vis som övrigt fotografiskt material 
i kapslarna – uppklistrade på arkivark med maskinskrivna bildtexter 
(figur 11). 

Majoriteten av materialet i Hemundersökningen från 1979 kan 
alltså härledas till ett mekaniskt, respektive icke-perspektivistiskt 
objektivitetsideal. På vissa ställen bryts ändå den neutrala, distanse-
rade och icke-värderande tonen av. Ett sådant ögonblick är det urval 
av arbetsanteckningar som projektledaren bifogat till materialet i 
efterhand. Ett annat exempel utgörs av de tillfällen då de sakliga in-
tervjuerna interfolierades med mer personliga reflektioner från in-
formanter eller fältarbetare. Det är genom den sortens stilbrott som 
läsaren förstår hur själva fältarbetet var för både husets invånare och 
för dem från museet. I enlighet med resonemanget ovan betraktar jag 
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dessa, mer analytiska kommentarer som ett uttryck för ett reflexivt 
objektivitetverktyg, något som kom att bli allt vanligare inom akade-
min och museerna under denna tidsperiod. Detta syns även i empirin 
presenterad i kapitlet Samlarna (se Unge 2008; Axelsson 2011a; Axels-
son 2014:180). De icke-perspektivistiska och mekaniska objektivitetsi-
dealen var inte nya inom det etnologiska fältarbetet vid museerna. 
Dessa ideal hade under lång tid utvecklats i samklang med den insam-
lande verksamheten vid landets museer (jfr Gustavsson 2014). Det nya 
i sammanhanget var i stället det växande reflexiva tänkandet. Reflex-
iviteten kan då också förstås som en naturlig följd av att studieobjekt 
(hemmet) befann sig nära samlarsubjektet (projektledaren) i tid och 
plats. Ett reflexivt tänkande bidrog på så vis till att skapa ett nödvän-
digt avstånd, så att en studie av den egna samtiden skulle bli möjlig att 
genomföra. Men, kan man fråga sig, vilka andra effekter har tillämp-
ningen av en reflexiv praktik haft på det insamlade materialet? 

Rumslig sammansmältning
Bland de interna skrivningarna om Hempoolens arbete återkommer 
hänvisningar till ett urval rapporter och arbetsdokument.92 Dessa be-
kräftar mycket av innehållet i den ovan granskade hemundersök-
ningen. Här framgår att undersökningarna utgick från gemensamma 
mallar för att bli jämförbara. Fokus låg inte på det sociala livet utan på 
avgränsade helheter, utifrån vilka ett utvalt rum förvärvades vid varje 
undersökning. Hemmets materiella kultur var alltså i centrum för in-
samlingen, vilket förklarar intervjuernas underordnade roll. Under-
sökningarna genomfördes efter ett rullande schema, i vilket Nordiska 
museet var det andra museet att ta över stafettpinnen. Inom Hempoo-
len, liksom Samdok i stort, riktades intresset mot det samhällstypiska, 
det vardagliga och generella. Så småningom kom detta emellertid att 
förändras. Som exempel härpå kan två undersökningar från Torekäll-
berget nämnas: ett syrianskt- (1989–1990) respektive ett antroposofiskt 
hem (1995–1996). Dessa båda undersökningar var alltså inte symboler 
för något samhällstypiskt i den meningen att de inte utgjorde exem-
pel på det normativt dominanta, utan visade i stället upp exempel på 
 

92 T ex Nyström, & Cedrenius 1981; Stavenow- Hidemark 1985; Kjerström-Sjölin 1991;  
Kjerström-Sjölin 1994; Rehnström Olander 2000.
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förändringar i samtidens hemmiljöer (Rehnström Olander & Sjögren 
2006:61–62). 

Över tid har ändå Hempoolens arbete kommit att inta en framträ-
dande plats inom historieskrivningen av Samdok. Ett aktuellt exem-
pel på detta hittas i antologin Collecting the contemporary: A handbook 
for social history museums (Rhys & Baveystock 2014). Under titeln ”Col-
lecting the home in different ways: Samdok’s ethnographic metods 
compared to other approaches” utforskar den brittiska museiforska-
ren Harriet Purkis hur Hempoolens tidiga arbete står sig mot andra 
etnografiska metoder att dokumentera hem i Storbritannien i dag 
(Purkis 2014:171ff). I en internationell kontext av samtidsinsamling på 
museer förhåller sig alltså forskningen fortfarande till Hempoolens 
verksamhet, snarare än mer samtida exempel. Axelsson föreslår till 
exempel att en dylik rationell indelning av samtiden i insamlingsbara 
miljöer, som Samdok ursprungligen utgick ifrån, endast var möjlig att 
förverkliga i 1970-talets Välfärdssverige (Purkis 2014:14). Dessa omfat-
tande och välstrukturerade hemundersökningar har på så vis över tid 
kommit att bli en pusselbit i Samdoks egen skapelseberättelse.

I början av kapitlet konstaterades att hemundersökningen inne-
höll ett materiellt utsnitt samlat under två månader hösten 1979, och 
att dessa disparata ting sammantaget formade ett vittnesmål om en 
specifik tid och plats. Ett givet antagande är att tiden ringas in av år-
talet 1979 och platsen av den ort där dokumentationen utfördes. Ti-
den och platsen omfattar emellertid mer än så. Liksom i alla etnogra-
fiska undersökningar fanns här ett dubbelt innehåll: dels den empiri 
som studerats, dels de avtryck i form av dokumentationsteknologier 
och kontextuella noteringar som omgärdar ett insamlat material (jfr 
Gustavsson 2014; Lilja 1996; Nilsson 1996). I föreliggande fallstudie 
saknas emellertid det avstånd i tid och plats som utmärkt äldre under-
sökningar. Här intresserar sig subjekt och objekt för en tid och plats 
inom vilken de också själva lever. Studieobjektet utgör inte något av-
skilt och radikalt annorlunda än de samlarsubjekt som studerar det-
samma. I stället präglas subjekt och objekt av en rumslig närhet, och i 
vissa stunder förekommer därtill en sammansmältning av dessa två po-
sitioner. Ett exempel på detta är att informanterna getts utrymme att 
i materialet berätta hur de upplevde undersökningen, allt redovisat i 
rapporten under rubriken ”Hur familjen upplevde undersökningen”. 
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”Familjen” fick även läsa och godkänna intervjuerna. Ett annat exem-
pel på sammansmältning är de arbetsanteckningar där projektleda-
ren och kvinnan gemensamt resonerar kring hur fältarbetet påver-
kades av att varmvattenberedaren gick sönder. Dessa exempel ser jag 
som uttryck för en närhet som uppstår genom att subjekt (projektle-
dare) och objekt (kvinna) tillsammans reflekterar kring processen. 
Kvinnan görs till den etnografiska ”andra” men blir i samma stund 
också ”en av oss”. Exemplen kan även förstås som uttryck för den öp-
penhet som ett liminalt tillstånd kan ge då projektet fortfarande var 
pågående.

Vad utmärker ordnandet av de ting som samlats i Hemundersök-
ningen från 1979? En mängd ting förvärvades, och genom dokumen-
tationsprocessen skapades samtidigt en hel del nya objekt. Samtliga 
föremål som museet samlade hämtades från de båda pojkarnas sov-
rum. Dessa förvärv, liksom alla övriga föremål i huset, förtecknades 
på nålkort. Varje nålkort utgjorde en sorts karta över en utvald plats 
i huset utifrån rum, skåp eller hylla. Varje individuellt nålkort blev på 
så vis också ett ting i sig, ett nytt unikt föremål med egna kvalitéer och 
effekter. Dessa nya ting gavs delvis sin betydelse utifrån det aktör-nät-
verk som hemundersökningen utgjorde, där bland annat Nordiska 
museets historiska metodiska influenser hade ett starkt inflytande. 
Även en ”tredje närvarande”, det vill säga den framtida forskaren, gavs 
agens i nätverket och satte därmed avtryck på nålkortens instruktiva 
utformning, samt på materialet i stort. Det är till denna tredje närva-
rande som projektledaren riktar sina resonerande och förklarande 
texter. Denna framtida forskare förstås i sammanhanget som en kon-
struktion kommen ur de syften, metoder och teorier som präglat mu-
seernas insamling historiskt – ett sammansatt praktikpaket präglat av 
omfattande undersökningar/expeditioner med sökarljuset inställt på 
generella och allmängiltiga kvalitéer hos respektive studieobjekt. 

Till skillnad från föremålen märktes emellertid inte de separata en-
titeterna i arkivkapslar med inventarienummer. I stället var det pro-
jektet som helhet som gavs ett nummer. De platta och tunna tingen 
– nålkorten, listorna, fotografierna – fick på så vis en annan status än 
föremålen i magasin. Dessa platta materialiteter betraktas så här i ef-
terhand snarare som en kontext till föremålsförvärven än som föremål 
i sig. Ändå var det bara pappersrepresentationerna i undersökningen 
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som var belagda med sekretess och inte ”föremålen” i magasin.93 Den 
övergångsrit som föremålsförvärven passerade hos Nordiska museets 
märkerska omfattade alltså inte arkivmaterialet.94 

Tack vare dessa traderade praktiker kunde Hemundersökningen 
från 1979 ordnas så att den på många vis var förenlig med tidigare mu-
seiinsamlingar i Nordiska museets arkiv. Samtidigt förvarades den på 
grund av sekretess, rumsligt avskild från både tidigare underökning-
ar (KU-serien) och de kommande samtidsdokumentationerna (D-se-
rien). Ordnandet präglades således av en förhöjd komplexitet. Sam-
lingsobjektet var som en rysk docka uppdelat i ett flertal materiella 
lager, vilket gav det en viss storlek och beständighet. Detta känns igen 
från tidigare undersökningar. Samtidigt låg undersökningens tempo-
rala fokus på samtiden (snarare än dåtiden), vilket gav materialet en 
känslighet – det behövde skyddas från det egna nuet genom att hållas 
hemligt. Effekterna av undersökningens samtidsfokus handlar alltså 
först och främst om etiska dilemman, en temporal och spatial närhet 
mellan studieobjekt och forskarsubjekt, samt den problematik som 
kunde uppstå av en ovälkommen exponering av det pågående hemli-
vet för den egna samtiden. 

Kapitlet har också visat hur de objektiveringsverktyg (mekanisk, 
icke-perspektivistisk samt reflexiv) som tillämpades på samtids-
materialet skapade en distans till innehållet och gjorde detta synligt 
i form av listor, fotografier och reflektioner (Daston & Galison 1992). 
Dessutom gav de hemmet en förhöjd form av närvaro (Gumbrecht 
2004). Med samma verktyg som ytterligare distans en gång skapades 
för att vetenskapliggöra den nära samtiden, framkallades alltså en ny 
sorts intimitet till studieobjektet. Det sätt varpå ett objekt studeras och 
översätts gör också något med själva föremålet. I det här fallet över-
sattes hemmet till en museal entitet med en viss synlighet inåt, mot 
praktikens utövare, men samtidigt, till andra delar (samhället i stort), 
uppdelat, hemligstämplat, liminalt och osynligt.

93  Detta påstående grundar jag på att föremål från Hemundersökningen från 1979  
är sökbara i Digitalt museum. Se Figur 11.

94 Arkivmaterialet behövde inte heller hanteras med vantar.
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Klockan 14.53 på eftermiddagen den 7 april 2017 larmades stockholm-
spolisen om ett fordon som hade skadat flera personer på Drottning-
gatan. Det visade sig vara en stulen lastbil, som körts i hög fart nerför 
Drottninggatan för att slutligen krascha i varuhuset Åhléns City. Un-
der körsträckan på 500 meter omkom fem personer och många skada-
des. Föraren flydde från platsen men greps senare vid halvnio tiden på 
kvällen.95 

Som en säkerhetsåtgärd stängdes under eftermiddag och tidig kväll 
större delen av innerstadens kollektivtrafik av, liksom även tågtrafiken 
vid Stockholms centralstation. På grund av detta fick många stockhol-
mare gå långa sträckor för att komma hem den dagen. De drabbade 
höll under tiden kontakt med anhöriga, kolleger och vänner via soci-
ala medier, telefonsamtal och sms. Samtidigt spreds ryktesvägen, och 
i nyhetsmedia, obekräftade uppgifter om skottlossning på olika håll i 
staden. Som ett sätt att erbjuda hjälp till de tusentals individer som var 
fast i Stockholm över natten, föddes under eftermiddagen hashtaggen 
#openstockholm. 

 Redan dagen efter attentatet började allmänheten lämna blommor, 
gosedjur och textmeddelanden utanför Åhléns. Inom kort höll de 
stängsel som spärrade av attentatsplatsen på att kollapsa av tyngden 
från alla de minnesföremål som sörjande lämnat under dagen. På sön-
dagen, den nionde april, anordnades en manifestation på Sergels torg 
för att hedra offren. I samband med detta flyttade Stockholms stad 
flera av minnessakerna från Åhléns till den stora trappan vid Sergels 
torg i syfte att där skapa en offentlig minnesplats för attentatet. Tio-
tusentals människor slöt upp till manifestationen. Många hade med 
sig blommor som de gav till polisen eller fäste på de polisbilar som var 
placerade runt om i området. Exakt klockan 14.53 hölls en tyst minut.

Måndagen efter attentatet påbörjade Stadsmuseet i Stockholm 
och Stockholms läns museum en gemensam minnesinsamling av  

95  Den 7 juni 2018 dömdes gärningsmannen Rakhmat Akilov år till livstids fängelse för terrorist-
brott. Utöver detta dömdes han även till utvisning och förbud på livstid att återvända till Sverige.
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reaktionerna på fredagens händelser. Insamlingen döptes till Doku-
mentation 14.53. En av initiativtagarna till insamlingen var Anna Ulf-
strand, vid tillfället chef för avdelningen Staden Kunskapsuppbyggnad 
på Stadsmuseet. Vid tiden för attentatet arbetade hon med att utveck-
la museets arbete med samtidsdokumentation. Projektet utgjorde ett 
delvis nytt sätt för Stadsmuseet att arbeta med insamling. Dokumenta-
tionen väckte också mycket uppmärksamhet medialt. 

Med Dokumentation 14.53 som kapitlets fallstudie kommer det nu 
att handla om ordnandet av Tanken, det vill säga de studieobjekt som 
präglar det samtidsinriktade samlandet: Hur görs en dokumentation 
av ett terrorattentat i realtid, och vad kan dessa processer berätta för 
oss om samtidssamlandets villkor och förutsättningar i relation till 
andra former av samtidsdokumentationer? Vad ur nuets mångfald 
väljer museerna att samla in, och hur motiveras de olika projekten? 
Vilken form av kunskap ämnar de fånga? 

Kapitlet inleds med en redogörelse för Stadsmuseets dokumenta-
tion av attentatet samt en analys av denna, där insamlingen relateras 
till Aleida Assamans uppdelning av det kulturella minnet i ett aktivt 
(kanon) respektive passivt (arkiv) ordnande, två praktiker som båda 
behövs och balanserar varandra (2008). I den andra hälften av kapit-
let undersöks hur studiens informanter resonerar kring olika val av 
studieobjekt och hur dessa val motiveras. Analysen kretsar i detta av-
seende kring olika förståelser av samtidsbegreppet – hur samtid har 
definierats inom fältet – samt hur dessa definitioner på olika vis har 
ordnats i relation till Samdoks verksamhet. Slutligen relateras infor-
manternas erfarenheter till själva fallstudien, det vill säga hur syftena 
med Dokumentation 14.53 förhåller sig till annan samtidsinsamling i 
landet. 

Dokumentation 14.53 

Ulfstrand: Jag tänkte på en sak som jag tycker är lite intressant när man lä-
ser berättelserna, […] Det blir ju en otrolig dokumentation av ett vardagsliv 
i Stockholm. Det är ju några som har varit nära händelsen som har skrivit 
om den. Alltså riktigt drabbade. Men de allra flesta har ju varit lite längre 
ifrån, eller jättelångt ifrån. De har inte ens varit i Stockholm. Men nästan 
alla har ju med vad de gjorde precis då. Och det är därför vi tog den titeln 
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[på projektet]. Det blir en jättestark bild av ett ögonblick: ”Fjorton och fem-
tio en fredag eftermiddag”. Med väldigt, väldigt vardagliga saker: ”Jag hopp-
ade av bussen för jag ville gå och köpa ett speciellt hårfärgningsmedel men 
sen så upptäckte jag att jag hade glömt min mobil…”. Det är väldigt, väldigt 
detaljerade beskrivningar av vad man gjorde precis när man fick veta det. 
Och det tycker jag är lite av samtidsdokumentationens styrka, eller det som 
också gör det så spännande, att man frågar efter någonting som man har en 
idé om. Och så får man liksom så mycket mer. 

Här ovan reflekterar Anna Ulfstrand över samtidsdokumentationens 
form och innehåll. Hon menar att metodens styrka, och det som gör 
den spännande att arbeta med, är att materialet som genereras kan 
överraska och ge oväntade resultat. I citatet refererar Ulfstrand till den 
digitala minnesinsamling som Stadsmuseet genomförde efter atten-
tatet. Dessa berättelser vittnar enligt henne om att händelsen gjort av-
tryck inte bara på de närmast drabbade, utan även på människor runt 
om i landet, flera mil ifrån själva attentatet. Det faktum att nästan alla 
har berättat vad de gjorde precis innan attentatet skedde ger en ge-
mensam bild av ett vardagsliv som tuffar på men som, klockan 14.53 på 
eftermiddagen, tar en abrupt vändning. Från ett fokus på det nära och 
vardagliga (åka buss, färga håret etc) riktar nu olika individer runt om 
i landet i stället sin uppmärksamhet mot händelserna på Drottning-
gatan i Stockholm. Med stöd i Anna Ulfstrands berättelse om Doku-
mentation 14.53, redogörs här nedan för hur projektet växte fram och 
utvecklades. Ulfstrand börjar sin berättelse om händelsen utifrån en 
reflektion kring vad som är museernas roll vid en katastrof som den-
na:

NvU: Hur gick det till då?

U: Nej men det gick till så här att den här händelsen… det hände [atten-
tatet]. Och på lördagen så började jag tänka så här: ”Vad är Stadsmuseets 
roll i det här? Vad är att vara ett stadsmuseum när något sådant här hän-
der?”. Och så började jag tänka att ”Ja, det är faktiskt att ge möjlighet för 
människor att berätta om den här händelsen utifrån sina egna reflektio-
ner.” 

Så inleder Ulfstrand sin redogörelse för hur Dokumentation 14.53 kom 
till. Hon skildrar händelsen kronologiskt samtidigt som hon då och då 



166

SAMLA SAMTID

stannar upp och reflekterar över vissa passager, ibland utifrån en frå-
ga jag ställt men oftast på eget initiativ. På de transkriberade utskrif-
terna tar den här delen av intervjun en visuell form av stora textsjok 
uppbrutna av små korta textrader. Det blir tydligt att den erfarenhet 
som Ulfstrand beskriver är något som under samtalet fortfarande på-
går inom henne. Det är ett skeende som bearbetas genom själva berät-
telsen om förfarandet, men också genom möjligheten att vända och 
vrida på beslutsprocessen och reflektera kring det som hänt. 

Utifrån Ulfstrands redogörelse över projektet kan dokumentatio-
nen delas in i tre faser. Den första fasen handlar om en digital insam-
ling av allmänhetens berättelser och fotografier om attentatet, den an-
dra om museets val att även samla in vissa av de föremål som sörjande 
lämnade utanför bland annat Åhléns och i trappan vid Sergels torg, 
den tredje fasen om förvärvet av den minnesvägg med textbudskap 
som uppkom utanför Åhléns efter attentatet.  

Den första fasen inleddes redan under helgen efter attentatet. Ulf-
strand tog kontakt med Elisabeth Boogh, en före detta kollega på 
Stockholms läns museum, för att diskutera en möjlig insamling. Där-
efter förankrades idén hos Stadsmuseets dåvarande chef, Ann-Charlot-
te Backlund. I samarbete med Stockholms läns museum skapade se-
dan Stadsmuseet en digital plattform för insamling. Denna kopplades 
därefter samman med länsmuseets redan existerande bildbaserade 
digitala insamling av fotografier, vid namn Samtidsbild.96 Även skärm-
dumpar av sms-konversationer och Facebook-kommentarer gällande 
attentatet samlades in här. Den som ville kunde på så vis bidra med be-
rättelser och bilder som berörde händelsen på Drottninggatan. Mån-
dagen efter attentatet gick museerna tillsammans ut med ett press-
utskick, och på tisdagen gav Ulfstrand och hennes kolleger ett antal 
intervjuer om projektet på teve och i radio. Ulfstrand framhåller att en 
förutsättning för att dokumentationen kunde initieras så snabbt, var 
att museichef, pressavdelning och några få antikvarier rensade sina 
scheman under måndagen för att tillsammans lägga upp en plan för, 
och ett gemensamt förhållningssätt till, projektet:

 
 

96  <http://stockholmslansmuseum.se/sok-bilder/fotosamlingar/fotoprojekt/samtidsbild/>.



167

5. TANKEN

Vi bestämde att det skulle gå fort men att det samtidigt skulle vara värdigt. 
Att det skulle handla om att bjuda in, inte att prata om ett upprop eller…  
Utan verkligen ”här är vi. Om ni vill så tar vi gärna emot”. 

Under den kommande veckan började museerna publicera det in-
komna materialet. Både bilderna och berättelserna blev alltså offentli-
ga redan veckan efter attentatet. Här handlade det dels om att samla in 
för framtida forskning, dels om att dela med sig av en pågående insam-
ling i realtid. Den första delen av dokumentationen rörde sig sålunda 
först och främst om en digital insamling av bilder och berättelser. Ulf-
strand berättar dock om ett undantag:

Det var faktiskt framför allt en person. En kvinna som var parkeringsvakt 
och som var precis där det hände. Och hon sa att: ”Jag orkar inte skriva. Och 
jag vill inte berätta för någon tidning men det känns så värdigt att berätta 
för ett museum.” Så då träffade jag henne och så berättade hon. Och hon 
hade också fått väldigt bra professionell hjälp så det kändes inte som att jag 
gick in i någon terapeutroll eller så. 

Efter någon vecka bedarrade den mest intensiva insamlingsperioden 
och projektet gick in i fas två. I ett tidigt skede bestämde projektgrup-
pen att de inte kunde samla föremål som fortfarande utgjorde en del 
av en pågående sorgeprocess. Men när Trafikkontoret, efter en och en 
halv vecka, fattade beslutet att plocka bort de minnesobjekt (blom-
mor, teckningar, gosedjur och textlappar) som sörjande lämnat utan-
för Åhléns, öppnades ett tillfälle för museet att samla in dessa.97 Sam-
ma natt som Trafikkontoret var där och städade undan ”blomhavet” 
passade Stadsmuseet på att samla in ett urval av föremål. Även Sveri-
ges Television och en del andra journalister var på plats för att doku-
mentera händelsen. I en artikel på SVT:s hemsida skildras processen 
i både text och bild. Klädda i orangea arbetskläder med reflexdetaljer 
syns hur Trafikkontorets personal bär bort delar av blomhavet, paral-
lellt med att Ulfstrand tillsammans med en kollega väljer ut ett antal 
föremål: ”De blommor som har legat på platsen kommer alla att kom-
posteras, och omvandlas till jord. En del av de övriga föremålen som 
placerats ut kommer dock att sparas för eftervärlden”, skriver SVT:s 

97  Föremål lämnades även längs Drottninggatan, bland annat på de platser där människor och 
en hund hade dött.
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reporter (Gerdfeldter 2017). Ulfstrand beskriver situationen på ett lik-
nande vis men ur sitt perspektiv: 

Där kommer man in på det där med att vara ett Stadsmuseum och en del av 
staden, för det var ju uppenbarligen väldigt skönt för Trafikkontoret att det 
kom ut att Stadsmuseet var där. Det blev ju som en … [andas ut och öppnar 
handflatorna] vi blev liksom en moralisk… Och jag var också väldigt impo-
nerad av dem då på natten. För de hade verkligen tänkt över hur de skulle 
bete sig. De lyfte saker från marken till den här containern. Det var inget så-
dant här langa iväg och hojta, utan det… ja, det var speciellt faktiskt.

Museet samlade cirka sjuttio föremål från blomsterhavet (figur 13). 
När Ulfstrand granskade föremålen tyckte hon sig se att de följde två 
olika teman. Dels var det många medkännande budskap till de som 
hade avlidit eller blivit skadade, dels de som hyllade Stockholm: ”Vi är 
eniga i Stockholm, vi håller ihop.” I intervjun berättar Ulfstrand också 
om den något ovana situation hon hamnade i då hon skulle transpor-
tera de insamlade föremål från Sergels torg till museet:

När vi hade samlat in de här sakerna på natten, för det var tvunget att göras 
på natten, så gick det ju inte att komma in på museet. Så jag tog en taxi hem 
med sakerna och hade dem i mitt vardagsrum. Det var ju ändå en fem sex 
stora påsar med… Och sen klockan sju på morgonen så ville Ekot komma. 
Och de ville absolut se sakerna samtidigt som de intervjuade mig. […] Men 
sedan så skulle jag ta en taxi med alla sakerna till magasin. För jag tyckte 
ändå, det kändes inte okej att de skulle vara hemma hos mig. 

Den tredje och sista fasen av projektet handlar om minnesväggen ut-
anför Åhléns. För att täcka det hål som lastbilen förorsakat på Åhléns 
skyltfönster sattes ett antal OSB-skivor upp tillfälligt.98 Skivorna fyll-
des inom kort av papperslappar och post-it lappar i olika färger med 
minnesord i linje med de två teman Ulfstrand noterat på föremålen 
i blomhavet (figur 14). På inrådan från Stadens Centrala Krisledning 
(CKL) flyttades väggen natten mellan den 29 och 30 maj från Åhléns 
till ett särskilt minnesrum på Kulturhuset. I anslutning till original-

98  OSB – Oriented Stranded Board – kan till sin struktur sägas vara ett mellanting mellan  
spånskiva och plywood.
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Figur 13. Anna Ulfstrand samlar in föremål från blomhavet på Sergels 
torg och Aftonbladet skildrar händelsen på sin hemsida. Två skilda  
aktörer gör gemensam sak. Foto P-O Sännås/Aftonbladet/TT.

Figur 14. Skärmdump från Dagens Nyheters hemsida som visar minnes-
väggen och samtidigt berättar om flytten av denna till Kulturhuset.  
Foto Anders Wiklund/DN/TT.
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väggen monterades här en ny skiva upp för allmänheten att lämna fler 
minneslappar på. Den 25 augusti transporterades både den gamla och 
den nya minnesväggen till Stadsmuseets magasin i Frihamnen för re-
gistrering, katalogisering och inmärkning i museet samlingar. 

I en förvärvstext, som Stadsmuseets samlingsavdelning låtit mig ta 
del av, beskrivs denna kortfattade process mer utförligt. I ett mejl skri-
ver antikvarie Petter Pennlöv Smedberg att denna text i någon form 
kommer att ingå i museets kommande rapport om Dokumentation 
14.53. Utöver en saklig beskrivning av förvärvsprocessen innehåller 
denna text även en del reflektioner kring förvärvet. Som beskrivs ovan, 
drogs den digitala minnesinsamlingen igång på museets eget initia-
tiv. Förslaget att förvärva väggen kom däremot utifrån, från CKL sedan 
de mottagit uppmaningar och önskemål från allmänheten att staden 
borde ta hand om väggen. CKL vände sig till museet med frågan om de 
kunde bevara denna på ett ”bra och värdigt sätt” (Pennlöv Smedberg 
2017). På samma gång önskade CKL att väggen under sommaren kunde 
fortsätta sin funktion som minnesplats men då förflyttas till Kulturhu-
set Stadsteatern. Under denna period var det också viktigt för CKL att 
väggen inte upplevdes som ”ett museiföremål” utan som en levande 
minnesplats (Pennlöv Smedberg 2017). Stadsmuseet kunde dock inte 
tänka sig att ta antikvariskt ansvar över objektet medan det stod på 
Kulturhuset. Om väggen skulle vara öppen för nya minneslappar un-
der sin placering på Kulturhuset, försvann dessutom museets möjlig-
het att bevara den som ett ”slutet tidsdokument” (Pennlöv Smedberg 
2017). Parterna kom till slut fram till en kompromiss som gick ut på 
att den gamla väggen bevarades mer eller mindre intakt, utställd i ett 
särskilt minnesrum, medan en ny, tillfällig vägg byggdes upp i anslut-
ning till den första, där nya minneshälsningar kunde fästas. I slutet av 
sommaren förvärvade så museet både den ursprungliga väggen och 
den nya tillfälliga, till sina samlingar. Hela processen dokumenterades 
noggrant av museet så att en framtida rekonstruktion skulle vara möj-
lig.

En dubbel dokumentation
Projektets tre faser skildrar tydligt hur Stadsmuseet tar form som en 
stark aktör på den minnespolitiska arenan genom att knyta flera an-
dra aktörer till sig. I bakgrunden finns ett samarbete med Stockholms 
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läns museum och dess redan etablerade bilddatabas Samtidsbild.  
Genom att samla, och kanske framför allt i realtid dela, dessa digitala 
representationer, skapas länkar till det samtida, sociala medieland-
skap som museerna också verkar i. Under insamlingen av minnesföre-
målen upprättas aktör-nätverksförbindelser mellan museet, CKL och 
Åhléns city samt, under förvärvet av minnesväggen, med Kulturhuset 
Stadsteatern (Law 1994:104). Som en del av detta nätverk intar Stads-
museet en aktiv samhällsroll. Men vad var det då som 14.53 ämnade 
dokumentera? Vilket var insamlingens egentliga studieobjekt? 

Den första fasen i projektet, som karaktäriserades av en digital in-
samling av olika individers berättelser – texter, bilder och skärmdum-
par kring attentatet, visar på den avgörande roll som nya digitala och 
sociala medier spelar för både insamling och återkoppling utåt, till 
publiken. Dessa medier är en förutsättning för det snabba dokumen-
tationsförloppet men också för att kunna komma åt den vardag som 
attentatet bröt in i, en vardag som även den präglas av sociala medier. 

Skärmdumpen nedan (Figur 15) visar ett utsnitt från startsidan för 
Dokumentation 14.53 på projektet Samtidsbilds hemsida på Stock-
holms Läns museums webb. Bilden visar en hand som håller en smart-
phone. På telefonen syns en sms-konversation angående attentatet. 
I bakgrunden syns en del av gatan – asfalt och en stenlagd trottoar. 
Bilden ramas in av en text som förklarar var och hur bidrag till insam-
lingen kan göras samt vad som kommer att hända med materialet. 
Skärmdumpen synliggör tre olika betydelsebärande lager av projek-
tets första fas. Ett lager syns i bilden som visar upp en textbaserad di-
alog från dagen då attentatet skedde. Här syns dessutom hur denna 
dialog kommunicerades – via sms. Vi ser också att kommunikationen 
skedde utomhus i stadsmiljö. Ett andra lager består i att bilden, via in-
samlingen, kan betraktas av andra som tar sig in på sidan för att lämna 
egna berättelser. På så vis delar de som lämnar material till dokumen-
tationen upplevelsen med andra som gått igenom en mer eller min-
dre liknande process. Det tredje betydelsebärande lagret består av den 
mediala inramningen av bilden på hemsidan – hur Stadsmuseet och 
Länsmuseet tillsammans har valt att gestalta insamlingen (jfr Ehlin 
2015:41). Skärmdumpen kan i sig betraktas som ett digitalt materiellt 
uttryck för hur ett samhälle hanterar sorgeprocessen efter ett terrorat-
tentat. 
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Figur 15. Skärmdump från Samtidsbild som visar hur projektet presenterades.  
På telefonen på bilden syns en sms-konversation mellan två personer som dels 
meddelar varandra nya resvägar hem och samtidigt bearbetar händelsen. Fotot 
illustrerar vilken sorts material som samlades in. Foto Stadsmuseet i Stockholm.
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Projektets andra fas kretsar kring insamlingen av minnesföremålen 
utanför Åhléns. Korsningen Drottninggatan/Mäster Samuelsgatan ut-
gör vanligtvis inte en minnesplats, men efter terrorattentatet tog sorgen 
spontant materiell form här. Efter två veckor i regn och blötsnö hade 
blommorna dock börjat ruttna och lukta illa, färgen på teckningarna 
bleknat och gosedjuren sugit åt sig den kalla vårfukten. Åhléns ville re-
parera sina skyltfönster och exponera sina varor på nytt. Kommersen 
på Stockholms livligaste gågata kom allt närmare. Men samtidigt kun-
de inte Trafikverket bara skyffla bort föremålen. Här utgjorde Stads-
museet en möjlig lösning på problemet. På museet kunde sorgens ma-
teriella uttryck få fortsatt existens och de sörjande kunde få förlängt 
stöd. Ulfstrand beskriver ovan Trafikkontorets lättnad, då de förstod 
att Stadsmuseet ville samla in en del av föremålen från platsen. Hon 
beskriver också hur varsamt och genomtänkt Trafikkontoret behand-
lade objekten när de forslades bort: ”… det var speciellt faktiskt”, sam-
manfattar Ulfstrand redogörelsen. Hon nämner också känslan av att 
det inte kändes okej att ha alla minnesföremålen hemma hos sig i sto-
ra, blå plastkassar. Objekten på den spontant uppkomna minnesplat-
sen hade då adderats nya betydelser. De var inte längre bara blommor, 
gosedjur, barnteckningar och hälsningar utan de hade materialiserats 
som ett spontant uttryck för människors sorg. Som materiella repre-
sentanter för offren avkrävde de också sin omgivning ett nytt ansvar. 
Det var det Ulfstrand erfor, då föremålen under några timmar landade 
i hennes vardagsrum. Trots att de ännu inte var en del av museisam-
lingen, och därmed skulle behandlas med vita handskar, var de inte 
heller ”vanliga” föremål.

Den tredje fasen handlar, som redan konstaterats, om förvärvet av 
minnesväggen. I förvärvstexten reflekterar Stadsmuseet kring betydel-
sen av denna. Ett av målen med Dokumentation 14.53 var att ”bevara 
spontant uppkomna reaktioner efter attentatet den 7 april”, vilket 
rimmar väl med minnesväggens funktion. I texten betonas dessutom 
det faktum att hela förvärvsprocessen utgjorde en berättelse över hur 
Stockholms stad hanterade en traumatisk händelse. Denna process 
beskrivs i texten som ”lika mycket en del av föremålets historia som 
själva attentatet, om än inte lika dramatisk och känsloladdad” (Penn-
löv Smedberg 2017). Den tredje fasen kännetecknades således av en 
rad förhandlingar mellan Stadsmuseet, CKL, Åhléns och Kulturhuset 



174

SAMLA SAMTID

Stadsteatern, där det som samlades inte bara var väggen i sig utan 
även just dessa förhandlingar. Museet samlade till exempel in all mejl-
korrespondens med de olika aktörerna. Genom detta förvärv blev mu-
seet också en del av det som dokumenterades.

I det här fallet kom initiativet till förvärvet inte från Stadsmuseet 
utan från staden via CKL. Detta lyfter Ulfstrand fram i sin intervju, men 
det nämns även i den förvärvstext museets samlingsavdelning för-
medlade till mig. Ulfstrand har också själv funderat över riktigheten i 
museets förvärvsbeslut:

För då handlade det på något sätt om att Stadsmuseet blir någon sorts  
garant, återigen, för att staden beter sig etiskt riktigt. Vi kanske skulle ha 
samlat in den ändå. Men då blir det faktiskt så att vårt insamlingsbeslut 
egentligen inte kommer att bygga på en diskussion utifrån ett museiolo-
giskt perspektiv: ”Vad berättar den här väggen, hur ska man ta hand om 
den” och så där.

Ulfstrand reflekterar här över om museet blev använt av staden som 
en garant för moraliskt handlande, men även över förvärvet i relation 
till stadens kommersiella krafter:

Och sen så finns det också berättelsen om att Åhléns så småningom… alltså 
de skänkte ju då väggen. Och man förstod ju på deras kommunikatör att de 
ville ju inte bli förknippade med… det hade ju med deras varumärke… det 
var skönt när den försvann.

För Åhléns, och säkert även de andra butikerna i den närmaste om-
givningen, var det en lättnad när minnesplatsen flyttades till Kultur-
huset, det vill säga ett mindre kommersiellt område. Spelade museet 
under dessa dagar kommersen och/eller politiken i händerna, eller 
var kompromissen tvärtom ett fruktbart möte mellan olika behov hos 
de inblandade? Jag tolkar processen som att museet hanterade denna 
problematik genom att vara transparenta med tågordningen i beslu-
ten och skriva in både sin egen roll, liksom övriga inblandades, i för-
värvskontexten.

Det direkta skedet efter en katastrof, som Dokumentation 14.53 som 
helhet skildrar, ser jag som en studie av, först och främst, offentliga  
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uttryck för sorg. Det är alltså inte själva attentatet som är studieobjek-
tet, utan allmänhetens reaktioner på det som inträffat, samhällets sätt 
att bearbeta det skedda.99 Genom att agera så tätt inpå själva händelsen 
görs Stadsmuseet samtidigt till en del av den sorgeprocess som doku-
menteras. Museet uppgift blir därmed dubbel: att hela tiden reflektera 
över, och dokumentera sin medverkan, i det som sker. Det som samlats 
i Dokumentation 14.53 är således spontana, offentliga uttryck för sorg 
men också den process med vilken offentliga och kommersiella kraf-
ter hanterat och relaterat till det som hänt. Museets roll har dels varit 
att dokumentera händelsen för eftervärlden, dels att ge de drabbade 
möjligheten att bearbeta sina erfarenheter. Dessa erfarenheter har av 
de drabbade i hög grad bearbetats via kommunikation av olika medi-
ala uttryck, och av museet genom viljan att reflektera över och doku-
mentera den egna förvärvsprocessen.

Mellan kanon och arkiv
Genom projektets olika faser får museitjänstemännen hela tiden för-
hålla sig till nya och oväntade situationer: De har varken medieträ-
ning eller erfarenheter av katastrofhantering. Det är tydligt att pro-
jektgruppen intar en sökande roll i processen. Där nyhetsmedier, 
polis och ambulans har förutbestämda och uppövade rutiner för lik-
nande händelser, rör sig museiantikvarierna på, till stora delar, oprö-
vad mark. Hur kan då en dokumentation som 14.53 tolkas och förstås 
med hjälp av begreppen kanon och arkiv?

I linje med litteraturvetaren Aleida Assmanns uppdelning av det 
kulturella minnet i en aktiv (kanon) och en passiv (arkivet) del, bör 
museernas insamlande verksamhet generellt betecknas som en del av 
arkivets kulturella minneshantering. Assmann beskriver det historis-
ka arkivet som samhällets hittegodsavdelning, där oönskade objekt 
som förlorat sin funktion i samtiden bevaras i form av historiska be-
vis (Assamnn 2008:107). Till skillnad från det aktiva kulturella minnet 
(kanon) karaktäriseras arkivet av gott om utrymme för det mest var-
dagliga och obetydliga (jfr kap Tingen). I kanon däremot får ytterst få 
objekt rum: 

99 Ulfstrand diskuterade emellertid med den dåvarande chefen för Samlingsenheten om de inte 
också skulle samla in t ex ett av de skadade lejonen. Det hade i så fall blivit ett föremål som direkt 
berättade om lastbilens framfart och inte om mänskliga reaktioner. Detta gjordes emellertid inte.
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While emphatic appreciation, repeated performance, and continued indi-
vidual and public attention are the hallmark of objects in the cultural wor-
king memory [kanon], professional preservation and withdrawal from ge-
neral attention mark the contents of the reference memory [arkivet].” 

(A Assmann 2008, 102; mina kommentarer i klamrar). 

Dessa få utvalda objekt hyllas, reproduceras och sprids i samtiden. 
Kanon samlar således historiska objekt men reproducerar dem som 
samtid. Detta kan illustreras genom konstnären Leonardo da Vincis 
porträtt Mona Lisa, vilket färdigställdes år 1506 och numera finns att 
beskåda på Louvren i Paris. Verket kan således i dag, 513 år senare, sägas 
besitta en hög ålder; det utgör på så vis ett autentiskt objekt från en 
förgången tid. Samtidigt är Mona Lisa ett av dagens mest välkända och 
reproducerade verk, vilket också gör det samtida – till en del av kanon. 
Arkivet, med sin trögrörlighet, utgör här en motvikt till kanons selek-
tion, uteslutningsmekanismer och förenklingar (A Assmann 2008, 107; 
jfr Lund 2012). I relation till Assmanns uppdelning av det kulturella 
minnets mekanismer framstår Dokumentation 14.53 som någonting 
mittemellan arkiv och kanon, där visserligen ett omfattande arkiv-
material samlas in för framtiden (arkivet) men samtidigt omedelbart 
kommuniceras ut till eftervärlden (kanon). Hur förhåller sig då denna 
fallstudie till andra liknande insamlingar? 

Ett exempel på en likartad dokumentation är diskoteksbranden på 
Backaplan i Göteborg den 30 oktober 1998. Göteborgs Stadsmuseum 
samlade då in liknande föremål som på Drottninggatan (gosedjur, 
ljus, blommor) från den minnesplats som uppkom spontant efter 
branden, men också en del föremål inifrån diskotekslokalen som var 
märkta av själva branden. Dock väntade de i Göteborg i flera år med att 
märka in föremålen i samlingarna. Många av minnessakerna var näm-
ligen riktade direkt till specifika individer som omkommit. En del av 
föremålen lämnades därför på begäran tillbaka till givarna, medan 
andra förvarades i anhörigföreningens minneslokal. Marie Nyberg, 
intendent på Göteborgs stadsmuseum och även informant i denna 
studie, beskriver i en artikel i Dagens Nyheter arbetet med Backabran-
den som en ”lång process som fortfarande pågår” (Karlbom Häll 2017). 
Estoniakatastrofen den 28 september 1994, då färjan och passagerar-
fartyget M/S Estonia förliste på Östersjön, är ett annat exempel på en 
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offentlig tragedi som dokumenterats av museer. Av de 989 ombord-
varande förolyckades 852 personer. 501 av dem var från Sverige. Sjöhis-
toriska museet har i dag i sina samlingar det omtalade bogvisiret, en 
flotte, delar av en livbåt och en väckarklocka.100 Därtill insamlades ett 
omfattande intervjumaterial. I detta fall har, mig veterligen, inte något 
museum eller arkiv samlat in (men kanske dokumenterat) allmänhe-
tens sorgeuttryck efter katastrofen. 

Till detta sammanhang av offentliga tragedier hör givetvis också 
terrorattentaten i Norge den 22 juli 2011.101 I detta fall dokumenterade 
inte något museum händelsen; det var Riksarkivet som, med hjälp av 
flera andra arkivinstitutioner, samlade in ett urval av de minnesföre-
mål som lämnats utanför Domkyrkan, Stortinget och Rådhuset i Oslo. 
Materialet arkiverades omgående för framtida bruk och en digitalise-
ringsprocess påbörjades. På årsdagen efter attentatet offentliggjordes 
ett urval av dessa minnessaker på Digitalarkivet, Riksarkivens digitala 
offentliga databas. Här handlade således insamlingen i första hand om 
att dokumentera och samla in materiella lämningar från den offentli-
ga sorgeprocessen för framtida bruk och inte om att återförmedla.102 
De valde på så vis att dokumentera reaktionerna på attentatet snarare 
än själva attentatet.

Vi kan konstatera att den kulturhistoriska samtidsdokumentatio-
nen, i fallen med diskoteksbranden och terrorattentaten i Norge lik-
som attentatet i Stockholm, spelar en tydlig roll i en samhällelig sor-
geprocess. Den antikvariska uppgift som museer och arkiv tar på sig 
här, att bevara minnen från en samtida katastrof för framtiden, går 
helt i linje med Assmanns arkivbaserade minneshantering: efemä-
ra uttryck för sorg, som blommor, texter och teckningar, lämnade av 

100 Väckarklockan skänktes från en överlevande. Klockan har stannat på den tidpunkt då färjan 
sjönk. Enligt haverikommissionens slutrapport berodde katastrofen på att gångjärn och låsanord-
ningar på bogvisiret var för svaga för att klara av vågornas kraft på öppet hav.

101 Terrorattentaten i Norge 2011 består av två händelser. Ett attentat riktades mot Regierings-
kvartalet i centrala Oslo och ett annat mot det norska Arbeiderpartiets ungdomsförbund Arbeid-
ernes ungdomsfylkings årliga sommarläger på ön Utøya (560 deltagare). På eftermiddagen detta 
datum detonerade en bilbomb på Grubbegata i Oslo. Två timmar senare hördes skottlossning 
på Utøya. Dömd som ansvarig för både explosionen i Oslo och massakern på Utøya är Anders 
Behring Breivik. 69 dödsoffer är kopplade till dödsskjutningarna på ön. 8 personer dog i explosio-
nen i Oslo.  

102 I ett senare skede samlades resterna av gärningsmannens bomb-bil samt dennes falska id-
kort och polisemblem in. Därtill samlades kameror och mobiltelefoner från offren på Utøya men 
också intervjuer och berättelser om händelserna. Detta förvärvades emellertid inte av Riksarkivet 
utan av ett för händelsen särskilt skapat minnescentrum.
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allmänheten, dokumenteras och samlas in för eftervärlden. Dessa ut-
tryck härstammar inte från någon särskild grupp eller individ utan 
samlas i egenskap av stoff framväxt ur en delad sorgeprocess. Aleida 
Assmann delar dock även in arkivets minnesverksamheter i två sektio-
ner: ett politiskt och ett historiskt arkiv. De politiska arkiven är knutna 
till samhällets maktinstitutioner som kyrkan, staten och lagen. Över 
tid blir dessa arkiv obsoleta och kan då i stället ramas in som historis-
ka arkiv – förstådda som utrymmen för förvaring av information som 
inte längre har någon omedelbar användning (Assmann 2008:103f). 
Det är inom ramen för de historiska arkivens verksamhet som museer-
nas insamling traditionellt har placerats. Utifrån Assmanns definition 
agerar emellertid inte någon av de ovan angivna svenska minnesinsti-
tutionerna som ett renodlat historiskt arkiv. Riksarkivets roll i Norge 
2011 ligger något närmare det Assmanska ”historiska arkivet”, då det 
insamlade materialet inte blev tillgängligt för offentligheten förrän ef-
ter ett år. Samtliga institutioners förfaranden pekar dock på arkivaris-
ka praktiker med stark närvaro i ett samtida kulturarvsskapande. 

Samlandets tre syften
I Ulfstrands redogörelse över Dokumentation 14.53, samt i medierap-
porteringen om museets arbete, blir det synligt att dokumentation 
vävs ihop med olika offentliga uttryck för sorg. Redan när idén väck-
tes hos Ulfstrand, när hon funderade på vad Stadsmuseet kunde ha för 
roll under en dylik katastrof, föddes tanken på att museets roll faktiskt 
var att ge människor möjlighet att berätta om händelsen utifrån sina 
egna erfarenheter. Ett ord som återkommer i intervjumaterialet är 
också ”värdigt”. När Ulfstrand med kolleger gick ut i media för att nå 
ut med sitt projekt var det av stor vikt att bjuda in offentligheten på ett 
”värdigt” vis: ”Här är vi. Om ni vill så tar vi gärna emot.” För Ulfstrand 
var det också viktigt att museet erbjöd en annan berättarkanal än öv-
rig media: ”Det tänkte jag jättemycket på då med 14.53 att ’vad är det 
som vi gör nu som är annorlunda än det som DN gör?’ Jo men det är ju 
faktiskt det här tidsperspektivet. Att vi är med och bygger den här sta-
dens historia och berättelser.” Den värdighet som Ulfstrand sökte här-
leder hon följaktligen till museernas inneboende historiska koppling. 
Berättelserna samlades inte för att sälja lösnummer eller för att propa-
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gera för den ena eller andra åsikten i efterföljande debatter. De samla-
des i stället som en grund för framtida historieskrivning. 

Samtidigt understryker Ulfstrand vikten av själva insamlingshand-
lingen i sig: ”Och ibland kan jag känna att det är själva insamlings-
handlingen som blir viktigast, eller minst lika viktig som… det här, 
’vad ska det vara till sedan’. ”:

NvU: Du sade att ”själva insamlingshandlingen” är viktig. Alltså just att man 
gör, att man finns där när det händer?

U: Ja, och att man berättar om det medan man gör det. Ja, det tycker jag är 
jätteviktigt, det är en poäng. Det är en jättestark poäng.

Det Ulfstrand trycker på i citaten ovan, och som hon använder för att 
motivera museets roll som del av denna samtidshändelse, kan delas 
upp i tre delar. För det första har museet kapacitet att samla materi-
al kring händelsen för framtida historieskrivning, en materialinsamling 
som bland annat skiljer sig från andra mediers på så vis att museer of-
tast inte har alternativa motiv för materialet än de kulturhistoriska, 
samt att arbetet bedrivs utifrån en professionaliserad insamlingsprak-
tik. På så vis skapas ett tryggt rum för människors berättande om en 
traumatisk upplevelse. För det andra pekar Ulfstrands redogörelser 
på själva handlingen – att som museum finnas på plats och samla när 
något i samhället händer som en stor grupp människor relaterar till 
– att finnas där. Den tredje delen handlar om att också ha möjlighet 
att förmedla det som samlas in, att låta berättelserna om den samtida 
händelsen speglas i det samtida, utåtriktade sammanhanget. Den pro-
cess Ulfstrand beskriver kan följaktligen liknas vid en sorts spiralrörel-
se, där museet både dokumenterar och reflekterar samtida skeenden. 
Kan det då finnas någon problematik med att, som Stadsmuseet i det 
här fallet, utgöra en aktör i den samhällsprocess som museet själv ock-
så är satt att dokumentera? Detta är också något som Ulfstrand själv 
funderat en hel del på. Hon beskriver det på följande vis:

Jo, men jag tror att det är ett problem som vi måste hantera på olika sätt. 
Det går att problematisera på väldigt många olika sätt. Också den här större 
delen, hela massmediaretoriken. Vi blev ju på något sätt en del i det och… 
gjorde vi då den här händelsen större än den var? 
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Här frågar sig Ulfstrand om museets agerande bidrog till att händelsen 
beskrevs som unik och exceptionell eller kanske till och med gjordes 
mer betydelsefull än vad den var genom att museet deltog i sorgepro-
cessen medan den fortfarande pågick. Initialt blev hon förvånad över 
den mediala uppmärksamhet projektet fick, men sedan förklarade en 
vän sin syn på saken.

Då sa en av mina goda vänner som är journalist: ”Ja men det är ju inte så 
konstigt. När måndagen kom så hade de [media] ju kört såhär [ritar flera 
cirklar i luften] och det var lite tomt på nyheter. Och då kommer ert. Det är 
klart att medierna tyckte det var skönt.” Så man kan vara lite cynisk, men 
man kan också se det som att vi öppnade upp för ett annat sätt att prata om 
det. 

 
Ulfstrand ger alltså uttryck för att museet fyllde ett slags massmedialt 
tomrum precis när det som mest behövdes, men samtidigt framhåller 
hon att museet använde det utrymmet på ett genomtänkt sätt för att 
öppna upp för ett annat sätt att prata om, och bearbeta, händelsen. 

Dokumentationens tre syften, ovan sammanfattat som historieskriv-
ning, handling och förmedling ryms inte inom det passiva kulturella 
minnets (arkivets) ramar. Att samla ett material som berättar om da-
garna kring attentatet för framtida historieskrivning kan betraktas 
som ett arkivariskt ordnande i en Assmannsk mening, men själva in-
samlingshandlingen och den omedelbara återkopplingen till omvärlden 
via den digitala plattformen ger snarare uttryck för ett närmande till 
det aktiva kulturella minnandet – kanon.

Under intervjun lyfter Ulfstrand också fram den problematik som 
kan uppstå i ett så direkt kulturarvsskapande: ”Ja det blir väldigt speci-
ellt för att det är samtid som direkt, genom att vi agerar, blir ett kultur-
arv.” Hon tillägger att museets roll ”kanske blev lite terapeutisk”, men 
att Stadsmuseet också blev ”stadens röst” just genom att inta en aktiv 
roll i händelsernas centrum, där Trafikkontoret, varuhuset Åhléns, 
Kulturhuset och Stadens centrala krisledning liksom olika massme-
diala aktörer, kunde ge stöd åt varandra i ansvaret för den offentliga 
sorgeprocessen. Det är viktigt att komma ihåg att ett kommunalt mu-
seum som Stadsmuseet är en del av stadens förvaltning. De arbetar 
därför mycket närmare politiken och övriga förvaltningar än exem-
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pelvis ett statligt museum. Något som Ulfstrand också återkommer till 
genom intervjun är vikten av att under processens gång kunna hänvi-
sa till museispecifika praktiker i kontakten med det omgivande sam-
hället:

Det tycker jag var jätteviktigt att säga i intervjuerna [med media] att ”de här 
föremålen de blir nu museiföremål. Nu ska de först frysas ner ifall det finns 
ohyra i dem och sedan ska de registreras. Sedan får de sällskap av andra fö-
remål i våra samlingar som berättar om den här stadens historia.” Den ritua-
len kändes jätteviktig att hålla sig till. [...] Vi är stockholmarnas kommunala 
minnesbank på många olika sätt.

 
Den mediala uppmärksamheten, samt den snudd på terapeutiska roll 
som museet ibland tillskrevs under dokumentationen, balanseras i 
Ulfstrands redogörelse här ovan av förankringen i antikvariska ruti-
ner, vilka grundas på konservatorernas yrkeskunskap och en beprövad 
praxis för bevarande. Som noterat i kapitel 4 kan dessa ritualer, utifrån 
Daston och Galison, tolkas som verktyg för att korrigera mänsklig sub-
jektivitet; genom till exempel mekaniska instrument som kameran el-
ler instruktioner för samordnat seende som klassifikation och gemen-
sam nomenklatur görs föremålen till vetenskapliga objekt (Daston & 
Galison 1992:81–128). Ulfstrands reflexiva resonemang kring dokumen-
tationsprocessen ovan kan emellertid tolkas som ett uttryck för en 
ambivalens kring föreningen av kanoniska och arkivariska ordnanden 
inom samma projekt. När museet bryter ny metodisk mark blir dessa 
objektivitetsverktyg uppenbarligen extra betydelsefulla. Den värdig-
het Ulfstrand och hennes kolleger slår vakt om i praktiken säkerställs 
således genom dessa.

Jag är ingen riktig samdokare
Något som blir tydligt i Ulfstrands narrativ ovan är att Samdok inte 
framträder som en referens i berättelsen om dokumentationen. Här 
beskrivs snarare en utveckling av det nätverket stod för. Hur ser då den-
na studies övriga informanter på den egna praktikens syften? Åter-
finns samma blandning av aktivt och passivt ordnande av det kultu-
rella minnet även hos dem? Och hur förhåller sig samlarna till nätverk 
som Samdok och Doss?
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Genomgående i mitt intervjumaterial är att de flesta informanter, 
på ett eller annat vis, relaterar det egna nutida arbetet med insamling 
till idéer om Samdok. Men trots att nätverket av de flesta skildras som 
viktigt, nödvändigt och nydanande för sin samtid beskriver flera av 
informanterna den egna praktiken som något annat än det de menar 
att Samdok stod för. Under min intervju med Anna Ulfstrand berättar 
hon inte bara om Dokumentation 14.53 utan också om ett projekt vid 
namn Stadsmuseet på plats. Detta beskriver Ulfstrand som ett koncept 
som museet utvecklat i syfte att förena socialt arbete med museipeda-
gogik och insamling. När museibyggnaden renoverades, och därmed 
var stängd under en längre period, blev projektet ett sätt att undersöka 
hur museet kunde verka på andra ställen i staden än i själva huset. Det 
var också ett projekt inom vilket flera av museets olika avdelningar 
arbetade tillsammans och där insamling och dokumentation var en 
viktig del. Att museet över huvud taget kunde genomföra undersök-
ningen berodde alltså på att Stadsmuseet var stängt för reparation. 
Verksamhetsmedel, som normalt gick till utställnings- och program-
verksamhet, kunde nu användas till andra saker.

Inspirationen till att kombinera dokumentation med socialt arbete 
fick Ulfstrand för några år sedan, då hon ledde en workshop i Belgrad 
på temat insamling. Här fick hon syn på att insamling och lärande 
kunde vara olika sidor av samma mynt. När Ulfstrand beskriver detta 
sätt att samla gör hon det i förhållande till verksamheten inom det ti-
diga Samdok: 

Jag började verkligen ifrågasätta det här som var ganska mycket det gamla 
Samdok. Konceptet att det skulle vara liksom ”för sig själv”. Att det inte skul-
le besudlas, om man ska vara lite elak, från andra delar av museet. En riktigt 
fin dokumentation hade inte något syfte att bli en utställning.

Enligt Ulfstrand fanns det alltså inom det tidiga Samdok en genomgri-
pande förståelse av att själva undersökandet, och det material detta re-
sulterade i, var insamlingspraktikens huvudsyfte. En typisk ”samdok-
undersökning” var sig själv nog, och de som samlade ägde en specifik 
kompetens för att samla och dokumentera snarare än att ställa eller 
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lära ut.103 Efter erfarenheterna i Belgrad började Ulfstrand ifrågasät-
ta varför exempelvis utåtriktade museiprojekt med barn inte räkna-
des som dokumentationer, trots att projekten ofta genererade ett do-
kumentärt material möjligt att bevara. Hon insåg att om museets 
olika verksamhetsdelar (förenklat samla, vårda, visa och forska) arbe-
tade närmare varandra, skulle flera av museets syften kunna behand-
las samtidigt, och inom ett och samma projekt.

Bland dem som intervjuats inom ramen för den här studien är Ulf-
strand heller inte ensam om att definiera sitt nuvarande arbete med 
samtidsinsamling i relation till Samdoks verksamhet. Marie Nyberg, 
intendent vid Göteborgs stadsmuseum sedan tidigt 90-tal, inleder 
med att relatera sitt eget arbete till en föreställning om den typiska 
samdokundersökningen:

Men då har du väl intervjuat dem som är lite mer riktiga samdokare? För 
jag känner mig ju inte som en riktigt samdokare för jag har alltid gjort det 
väldigt sådär praktiskt. Det ska vara för att jag ska använda det till något.  

När jag frågar Nyberg vad som gör en ”riktig samdokare”, menar hon 
att en sådan arbetade efter en på förhand utformad plan för vad som, 
och hur något, borde dokumenteras. Dokumentationerna arkivera-
des då också oftast direkt efter insamling för framtida forskning. En-
dast undantagsvis användes det samlade direkt i en utställning eller i 
en publikation. Nybergs upplevelser av Samdok stämmer således väl 
överens med Ulfstrands. Marie Nyberg har arbetat på stadsmuseet se-
dan 1993, då flera separata museer i Göteborg slogs samman till dess 
nuvarande form, Göteborgs stadsmuseum. Dessförinnan var hon an-
ställd på Industrimuseet, vars samlingar i dag ingår i Stadsmuseets. 
Själv säger Nyberg att hennes insamlingsprojekt, i motsats till ”riktiga 
samdokares”, oftast utgår från ett specifikt utställningsprojekt till vil-
ket nytt material behöver samlas in. Sedan, i efterhand, har det insam-
lade materialet dessutom sammanställts och arkiverats.

En liknande inställning till samtidsinsamling som Nyberg har Lena 
Wernevik, intendent på Sörmlands museum sedan 1990-talets senare 
hälft och vid intervjutillfället nyligen pensionerad: 

103 Som skildrats i kapitlen 2 och 3 förändrades under Samdoks verksamhetsperiod till viss del 
dessa ideal liksom kompetensen och ämnestillhörigheten hos dem som samlade. 
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Man hämtar in, man gör research, man samlar in och sen så har man ett syf-
te att göra en utställning eller en bok, och den vill man ska nå folk i dag. 
Och sen så hamnar det ju naturligtvis på magasinet och i bästa fall så blir 
det intressant för de efterlevande också. Fast jag tycker inte man kan ha det 
som första… [mål]. För då känns det som att man jobbar i någonting som 
jag inte förstår. Låsa in grejerna och de ska återuppväckas om hundra år. Vi 
vet ju ingenting om vad människor skulle vilja veta om den här tiden om 
hundra år. Det kanske är helt andra saker som de är intresserade av då.

 
Wernevik berättar också, i samband med resonemanget ovan, att hon 
alltid haft en kluven inställning till Samdok. Stundtals har hon upp-
levt samdokrelaterade insamlingsprojekt som en smått absurd verk-
samhet: ”Varför gör vi det egentligen, när det finns så himla mycket 
saker?” Wernevik upplever också att ett oreflekterat samlande riskerar 
att bli godtyckligt, och att museerna i sin iver att samla för samlandets 
skull har tenderat att välja snälla ämnen snarare än provokativa och 
svåra. 

De tre informanterna ovan förenas i att de alla förhåller sig till en 
idé om vad Samdok stod för, en idé de menar var svår att förverkliga i 
praktiken. Den här uppfattningen bygger på tanken om att en insam-
ling är nog i sig, den behöver inte nödvändigtvis kommuniceras eller 
tillgängliggöras för att vara meningsfull. I stället är det summan av 
en mångfald systematiskt genomförda dokumentationer som förstås 
som betydelsefull. Notera att Ulfstrand, Wernevik och Nyberg, som 
alla i olika perioder var aktiva inom nätverket Samdok, ändå definie-
rar den egna praktiken som delvis något annat.

I citaten ovan blir det ändå tydligt att Samdoks verksamhet initialt 
till stora delar byggde vidare på arvet efter de omfattande kulturhisto-
riska expeditioner som bland annat Sigurd Erixon utarbetade. Ambi-
tionerna var högt satta och syftade till stor del till att fördela ansvaret 
för dokumentation och insamling av 1900-talets kulturhistoria bland 
museerna i Sverige, något som också reflekteras i titeln på en av nät-
verkets tidiga rapporter: Fördela museernas dokumentationsansvar – ett 
program för samtidsdokumentation vid kulturhistoriska museer (Nyström 
& Cedrenius 1981). Den här idétraditionen som exempelvis Erixon, 
och senare även Samdok, ansluter sig till känns igen i 1700-talets evo-
lutionistiska vetenskapsideal. Dessa ideal, handlade i praktiken om 
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att kartlägga och samla kunskap om natur och kultur i form av hel-
täckande samlingar. Här ersattes det kuriösa av det allmängiltiga och 
de privata kabinetten av omfattande föremålsserier. Denna praktik går 
dessutom i linje med det Assmannska arkivets roll för det kulturella 
minnandet och den tankestil som utifrån Näsman (2014) i kapitel 2 be-
nämnts som kulturarvsmuseet (T Bennett 1995:40–41; Brenna 2010:36). 
Det nyskapande för det tidiga Samdok var i stället att inkludera objekt 
producerade i nutid i sin insamling. På så vis krymptes tidsdjupet i Er-
ixsons ”nuets äldsta struktur” betydligt. 

Om fördelningstanken om heltäckande insamlingsprojekt enligt 
denna studies informanter är något att ta avstånd från, vilka syften 
med praktiken eftersöker deltagarna? Hur ordnar samlarna samtiden 
i sitt samlande och vilka är deras drivkrafter i arbetet?

Samla in och föra ut
Snarare än att sträva efter omfattande och heltäckande insamling-
ar har motorn i Lena Werneviks arbete på Sörmlands museum varit 
att samlandet bör resultera i något mer påtagligt och tillgängligt än 
innehållet i ett antal arkivkartonger, som exempelvis en bok eller en 
utställning. För detta behövs information, och det är där samlandet 
kommer in, oavsett om det riktar sig mot samtiden eller det förgång-
na. I sin argumentation relaterar också Wernevik föremålsförvärv till 
museibegreppet ”hembud”. Ordet är ursprungligen en juridisk term 
men används i museisammanhang som, om inte synonym, så med en 
liknande innebörd som ordet ”gåva”. Allmänheten vänder sig då och 
då till minnesinstitutioner med föremål de föreställer sig att muse-
er efterfrågar och/eller sådant de inte själva kan spara men som ändå 
bär på ett kulturhistoriskt värde för dem. Oftast handlar det om gåvor, 
men i vissa fall även om försäljning av värdefulla objekt. Dessa föremål 
betraktas här som materiella speglingar av det omgivande samhällets 
idéer om vilken sorts objekt som ”passar” på museum (Pearce 1992). 
Generellt kännetecknas dessa föremål av hög ålder ofta i kombination 
med att de tjänat ut sitt ursprungliga syfte. Vad som betecknas som 
”hög ålder” i detta sammanhang relateras således till om föremålet 
förlorat sin ursprungsfunktion eller ej. På Tekniska museet betraktas 
till exempel en dator från 1980-talet som gammal, medan Västerbot-
tens museum snarare erbjuds föremål som tillverkats under eller före 
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1900-talets första hälft, som exempelvis en spinnrock från förra sekel-
skiftet.104 Wernevik understryker att Sörmlands museum förvärvat fle-
ra ”fantastiska föremål” via hembud. Samtidigt upplever hon det som 
problematiskt om omvärldens förväntningar på vad museer samlar 
får styra verksamheten i alltför hög grad. 

Vi måste ju liksom ha en idé innan vi börjar samla, tycker jag. En idé eller 
fråga. Och också en plan för hur det här ska komma andra människor till 
del, för det är vår uppgift […] 

För folk tror ju… de kommer ju sällan med svåra saker av sig själva, så att 
säga. Utan det blir ju ofta väldigt snällt.

I citatet trycker Wernevik på vikten av att ha en plan, inte bara för vad 
som ska samlas, utan kanske framför allt för hur det samlade ska kom-
ma andra människor till del.105 Det som förenar Nyberg, Ulfstrand och 
Wernevik är att de alla tre ger uttryck för betydelsen av att kommuni-
cera ut det som undersöks i samband med att det samlas in. För Nyberg 
börjar insamlingsprocessen ofta i och med att ett utställningsprojekt 
drar igång. Här exponeras det samlade direkt i en utställning. Werne-
viks förhållande till insamling påminner mycket om Nybergs, men 
här finns också skillnader. För Wernevik är det avgörande att det som 
samlas resulterar i något konkret, exempelvis en utställning. Samtids-
inriktningen hos Wernevik finns dock först och främst i det samtida 
kommunikativa anspråket, snarare än i det som dokumenteras. Hon 
väljer dock sitt studieobjekt utifrån hur samhället ser ut i dag. Det kan 
alltså röra sig om ett samtida eller historiskt fenomen, men där fråge-
ställningen är kopplad till en samtida problematik: ”Jag tycker nog 
ändå att vi försöker utgå från aktuella samtidsfrågor. Men det kan ju 
innebära att man backar tillbaka också [historiskt]. Att det kan vara en 
pendelrörelse där.” Just den här pendelrörelsen mellan då och nu lyf-
ter Wernevik som central i arbetet. 

Ulfstrands syften med projektet Stadsmuseet på plats har till viss del 

104 Källor: Åsa Stenström om Västerbottens museums och Peter Du Rietz om Tekniska museet. 

105 Några av informanterna hänvisar till museets insamlingsprogram/policy i sina intervjuer,  
medan andra inte nämner dem alls. Det förekommer alltså en ganska stor spridning mellan  
museerna i studien om de har ett program för insamling, om de dessutom använder det eller  
om de arbetar helt utan någon övergripande plan att förhålla sig till. 
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likheter med Werneviks och Nybergs kommunikativa anspråk, men 
här betraktas dessutom själva insamlingen som ett tillfälle till direkt 
kommunikation med omvärlden, oftast i kombination med någon 
form av kommunikativ slutprodukt (utställning/bok/rapport). In-
samlingspraktiken blir då en form av utåtriktad verksamhet med en 
inbyggd potential till social förändring – med Ulfstrands egna ord:

Vi har utvecklat ett koncept kan man säga, ett projekt, som heter ”Stadsmu-
seet på plats”, som är vårt sätt att undersöka hur vi kan vara på andra ställen 
än i våra museibyggnader helt enkelt. Och vi jobbade först med det i Farsta 
och nu, sen ett och ett halvt år, jobbar vi med det i Östberga. Det har en väl-
digt tydlig insamlingsdel, framför allt när det gäller berättelser och erfaren-
heter och så. Det kan nog komma att vara en del föremål också. Men det är 
också ett väldigt socialt arbete. […] På sätt och vis så ska det vara allting som 
museet gör fast kanaliserat på en annan plats.106 

För Nyberg, Wernevik och Ulfstrand handlar samtidsdokumentation 
således inte bara om att dokumentera samtiden på olika vis, utan även 
om att förmedla det insamlade inom ramen för projektets egen sam-
tida temporala kontext. Detta kan ske på lite olika sätt – under själva 
insamlingsprocessen som hos Ulfstrand, eller via en utställning eller 
en publikation som för Wernevik och Nyberg. Men Ulfstrand beskri-
ver även praktiken som ett ”socialt arbete”. Här tolkar jag uttrycket 
”socialt arbete” som en vilja att påverka och förbättra människors livs-
villkor, helt i linje med engelskans ”social inclusion”.107 Även i Nybergs 
och Werneviks intervjumaterial tangeras dylika anspråk på föränd-
ring. När jag exempelvis frågar Wernevik vad ”historia” står för förkla-
rar hon sin känslomässiga reaktion på begreppet med ordet ”spän-
nande”. När jag sedan frågar samma sak om samtidsbegreppet får jag 
i stället svaret: ”Ja, det är också spännande men det kanske känns mer 
problematiskt eller… politiskt till och med ibland. […] man får en 
känsla av att man borde göra nånting. Att man vill förändra med sina 
projekt.” 

Även Marie Nyberg har under sin tid på Göteborgs stadsmuseum 
arbetat inom flera politiskt laddade projekt, som till exempel doku-

106 Farsta och Östberga är två förorter söder om Stockholm. 

107 I Stadsmuseet på plats använde museet sig även av Stockholms stads målformuleringar om 
”Ett Stockholm för alla” och skrivningar om social och demokratisk delaktighet. 
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mentationen av kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001, Disko-
teksbranden i Göteborg 1998 samt i arbetet med utställningen Vi är 
Romer som visades på museet 2013/2014 och därefter turnerade runt i 
landet. Det är tydligt att Nyberg funderat en hel del över museets roll 
och ansvar inom projekt med uttalad politisk samtidsanknytning.

Och vi själva måste ju också tänka på det så att vi inte blir något lydigt red-
skap. Men jag tycker, som i det här toppmötet, så kändes det som att det 
blev väldigt… man satt där och hade seminarier med polisen och AFA.108 
För första gången satt de och pratade med varandra, de var ju så arga på var-
andra. […] Så ska museet stå där och visa fram något slags bild av vad som 
hänt. Det är inte alltid helt enkelt tycker jag när man är i samtiden på det 
sättet. […] Och folk litar ju väldigt mycket på oss. Både när man pratar med 
dem och när man läser om det. Så vi måste ju vara väldigt försiktiga i att inte 
bara välja det enkla utan verkligen försöka sätta oss in i olika sidor och så.

Under intervjun betonar Nyberg vikten av tid och historisk förankring 
inom den dokumenterande verksamheten. Vare sig det handlar om en 
utställning eller en insamling kan det, menar Nyberg, vara riskabelt 
att hantera dylika politiskt laddade situationer som skildras i citaten 
ovan utan att vara ordentligt påläst om det valda studieobjektet. Som 
representant för museet behöver Nyberg hela tiden sätta sig in i olika 
sidor och problematisera det fenomen som är i fokus.

Sammanfattningsvis förenas de flesta informanter i studien av att 
de alla, på ett eller annat vis, relaterar det egna arbetet med insamling 
till Samdok. Men trots att nätverket av de flesta skildras som viktigt, 
nödvändigt och nydanande för sin samtid beskriver de ovan citerade 
den egna praktiken som delvis något annat än de idéer de tillskriver 
Samdok. Det nya handlar här i hög grad om att återförmedla den sam-
lade kunskapen i samma samhälle och tid den förvärvats i. I denna 
förmedling finns även ett anspråk på någon form av social förändring. 

Processen skildrar ett kretslopp där information om samtiden in-
hämtas och bearbetas för att därefter skickas ut i igen i form av nya 
representationer (utställningar, kataloger, böcker). Här blir det tyd-
ligt att museet utgör ett ”centrum för översättning”, där information 
samlas in för att sedan omvandlas till en mängd nya representationer 

108 Antifascistisk aktion (AFA) är ett svenskt, vänsterextremt autonomt nätverk. 



189

5. TANKEN

och format (Law 1994:104). John Law menar att ett centrum för över-
sättning samlar, förenklar, representerar, räknar och agerar på ström-
men av oföränderliga mobiler som hämtas in från, och skickas ut till, 
periferin – ett görande som stämmer väl överens med museers verk-
samhet över lag. En insamling genererar alltså inte bara nya ”original” 
i museets samling och därmed en mängd klassifikationsanknutna ko-
pior i föremålsdatabaser och arkiv (jfr kap 4), utan den kan dessutom 
producera kataloger, affischer, vykort och annan merchandise, det vill 
säga så kallade ”immutable mobiles” (Law 1994:104). I fallet med den 
digitala insamlingen i Dokumentation 14.53 skedde detta så gott som 
omedelbart; kort efter att museet samlat in en berättelse publicerad-
es den också på projektets webbplats. Denna förmåga kan kopplas till 
en kanonisk praktik, där dessa oföränderliga mobiler ger ett projekt 
form, synlighet och närvaro i den egna samtiden. En museiinsamling 
kan i detta sammanhang i sig själv betraktas som en uppmaning till, 
eller förväntan på, någon form av nära förestående förmedling, snara-
re än endast ett material för framtida forskning.

Museernas insamlingspraktik har således rört sig från 1900-talets 
kulturhistoriska expeditioner med nuets äldsta struktur som tempo-
ralt upptagningsområde, till Samdoks samtidsorienterade ansvarsför-
delning för industrisamhällets varuproduktion och verksamhet, till 
dagens insamlingspraktik som, bland annat, en form av socialt arbe-
te. Vilka konsekvenser har dessa förskjutningar haft för ordnandet av 
”tanken”, det vill säga valet av studieobjekt inom den studerade prak-
tiken?

Att inkludera dom i oss
De studieobjekt som studiens informanter nämner i intervjuer och 
under samtal på nätverksbaserade Höstmöten kan övergripande de-
las in i två grupper. Den ena gruppen utgörs av projekt som beskrivs 
med uttryck som ”vardagsliv”, ”den lilla människan” och ”människan 
i centrum”. Sophie Nyblom arbetar som etnolog på Norrbottens mu-
seum. Vid tillfället för intervjun hade hon nyligen fått en fast tjänst på 
museet. Dessförinnan var hon anställd i olika tidsbegränsade projekt. 
Nyblom beskriver nedan hur hon i två olika projekt har arbetat med 
vardagslivet som studieobjekt. 
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För mig kan ju samtid också bli väldigt mycket vardag i vissa sammanhang. 
Att jag kanske inte är intresserad av gruvstrejken som då i stadshuset [i Ki-
runa] var en stor händelse politiskt, utan jag är intresserad av hur närvaran-
de politikerna är här i dag till vardags medan folk vill berätta om de stora 
händelserna […] I [dokumentationsprojektet] Inland, där var vi tydliga 
med att det är vardagen vi är ute efter: ”Vi vill se hur ni jobbar och höra om 
vardagsbekymren.”

Nyblom berättar här om två olika projekt hon arbetat med. Det första 
handlade om rivningen av Kirunas stadshus i samband med LKAB:s 
gruvdrift på orten. Här erfor Nyblom att informanterna ibland hade 
en förutbestämd idé om vad hon var intresserad av att dokumentera. 
I projektet Inland, där hon samarbetade med fyra andra museer för att 
undersöka landsbygdens överlevnadsvillkor, kunde Nyblom i stället 
vara tydlig från början med vilken sorts information projektet syftade 
till att dokumentera: ”Vi vill se hur ni jobbar och höra om vardagsbe-
kymren.” I Nybloms fall är det således inte omvälvande historiska hän-
delser som främst motiverar valet av studieobjekt utan det (var)dagli-
ga arbetet i nuet.

Den andra gruppen projekt beskrivs av informanterna med ord 
som ”demokrati”, ”minoriteter” eller ”utanförskap”. Åsa Stenström 
var vid intervjutillfället anställd som etnolog och avdelningschef på 
Västerbottens museum.109 Redan 1991 fick hon sitt första sommarjobb 
på museet och blev, efter några års visstidsanställning, fast anställd. 
Under samtalet med Stenström hänvisar hon flera gånger till museo-
logen Per-Uno Ågren.110 Stenström beskriver denne som en förgrunds-
gestalt för museet, vilken värnade om bildning och demokrati. Dessa 
ideal präglar även Stenströms beskrivningar av samlingsverksam-
heten på museet.

Sedan så är det ju de här otäcka vindarna som drar över hela västvärlden i 
nuläget med rasistiska åsikter och sådant som jag tycker är väldigt obehag-
ligt. Och vi har ju sagt rakt ut att vi ska jobba för demokrati. Det är ett av 
våra uttalade syften. Vi kommer inte att sitta som museum och bara rulla 

109 Sedan 2018 är Stenström chef för Vetlanda museum. 

110 Mellan åren 1953 och 1983 arbetade Per-Uno Ågren som etnolog vid Västerbottens museum 
och mellan 1973 och 1978 som landsantikvarie och länsmuseichef vid samma museum. Ågren 
var även universitetslektor i museologi vid Umeå universitet och redaktör för tidskriften Nordisk 
museologi.
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tummarna och bara tycka att ”jaha, då blev det på det här sättet”. Utan vi 
kommer nog att jobba på.

 
Som ansvarig för insamlingsverksamheten på Västerbottens museum 
är sålunda demokratifrågor av yttersta vikt för Stenström. 

I grova drag, och utan att på något vis värdera de olika gruppernas 
studieobjekt, utgörs den första gruppen i högre grad av studier av ett 
underförstått ”oss” och den andra gruppen studier av ett underförstått 
”dom”. Ur idén om den Andre som konstituerande för jaget kommer 
det talspråkliga uttrycket ”vi och dom” (se Beauvoir 1949; Said 1978). 
”Vi och dom” beskriver en ojämlik maktrelation där en grupp upp-
rättas i kontrast mot en annan, en kolonial praktik som museer histo-
riskt sett varit en stor del av. Här är jag emellertid inte ute efter denna 
polaritet. I stället för subjektsformen ”vi” har jag därför valt objekts-
formen ”oss” för att denna tyder på en mer inkluderande hållning: 
ett heterogent, snarare än homogent, oss. De båda objektsformerna 
”oss” och ”dom” ämnar alltså ringa in två inkluderingspraktiker inom 
samtidssamlandet. Norrbottenmuseets studie av Kirunaflytten, Upp-
landsmuseets dokumentation av skiftnyckelfabriken BACHO:s ned-
läggning samt Tekniska museets studie av svensk datorhistoria kan 
sägas utgöra exempel på oss-studier medan Sörmlands museums in-
samling av migrationsminnen, Västerbottens museums satsning på 
dokumentation av nationella minoriteter eller Göteborgs stadsmu-
seums utställning Vi är romer kan betraktas som dom-studier.111 Det 
finns dock inga vattentäta skott mellan de två grupperna; ett projekt 
kan innehålla element av båda samtidigt. Ett sådant exempel är det 
ovan omnämnda projektet Inland – ett samarbete mellan Murberget, 
Jamtli, Västerbottens och Norrbottens museum. De fyra länsmuseerna 
granskade, var på sitt håll, människors olika strategier för att överleva 
på landsbygden. En dylik studie av svensk landsbygd kan vid ett första 
ögonkast framstå som en klassisk museologisk dokumentation i linje 
med Sigurd Erixons expansiva undersökningar av exempelvis lands-
bygdsbebyggelse – det vill säga studier av ”oss” (svenskar) (Gustavsson 

111  Inom ramen för projektet Vi är romer anställde dock Göteborgs stadsmuseum fyra romer som 
under en period på två år arbetade med att skapa kontakter och innehåll. På så vis skulle arbetet 
kunna betraktas som ett oss-projekt. Samtidigt kvarstår själva museet som ett ”oss” som under en 
begränsad tid införlivar ett ”dom”.
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2014). Samtidigt kan här spåras ett maktförhållande mellan stad och 
landsbygd – centrum och periferi – där landsbygden utgör ”de Andra”. 
Detta exempel kan också härledas bakåt i tiden till Artur Hazelius’ om-
fattande insamling av föremål från det gamla jordbrukarsamhället 
(Hammarlund-Larsson 2004). 

Understrykas bör emellertid att oss- och dom-perspektiven i grun-
den båda syftar till inkludering av olika perspektiv i museets verk-
samhet (samlingar). En dokumentation av ”dom” syftar därför oftast 
till att införliva ”den Andre” i ett tänkt ”oss”. Åsa Stenström beskriver 
detta på följande vis:

Det vi har kommit fram till är ju att vi har en väldigt stor pedagogisk upp-
gift att försöka få människorna i dag att förstå vad museer är till för. Och de 
är inte till för att visa den nationella enhetliga historien, för den finns inte. 
Utan för att visa många erfarenheter av att leva på den här platsen. Där sam-
tidsdokumentation är störtviktigt. A och O. För det vi samlar nu, det blir ju 
sanningar i morgon. Det är ju så. Det hänger ju ihop. Och om vi då fortsätter 
samla bara enspårigt, så går det inte. Då gör man inte, anser jag, sitt upp-
drag som museum. Man måste samla brett, många berättelser. Så många 
man bara kan. För att visa på det spektra av mångfald, av verksamhet, av liv, 
som finns i dag. Både för oss som är här nu men också för de som kommer.

Stenström lyfter ovan fram vikten av att undvika att samla ”enspårigt”. 
I stället satsar museet på att samla brett. Många dom-studier, som var 
och en skildrar olika former av utanförskap eller exkludering, kan på 
så vis tillsammans bli till en mer inkluderande och mångfasetterad 
samling av ”oss”. I detta arbete ser Stenström samtidsdokumentatio-
nen som ett ytterst viktigt redskap. Samtidigt kvarstår, om än inte i 
lika hög grad, de klasskillnader som präglade insamlingen under mer-
parten av dess framväxt, där en utbildad över- och medelklass doku-
menterade grupper i andra positioner. Den etniska och klassmässiga 
sammansättningen av personalen på museerna påverkar således om 
en insamling inkluderar ett ”oss” eller ett ”dom”, och därmed karaktä-
ren på det material som samlas.

De ord och uttryck som i intervjumaterialet och under mina del-
tagandeobservationer använts för att beskriva samtida studieobjekt 
av intresse – vardagsliv, den lilla människan, demokrati, minoriteter 
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– är i de allra flesta fall direkt relaterade till Samdoks verksamhetstid. 
Oss-studierna återfinns i etnologins ursprung samt det tidiga Sam-
doks pragmatiska uppdelning i arbetslivsrelaterade pooler med stort 
fokus på mänskligt liv och arbete i Sverige. Dom-studierna kan däre-
mot i högre grad härledas till 90-talets maktkritiska teoribildningar 
inom humaniora som senare också präglade Samdok. 

Även Anna Ulfstrand, Marie Nyberg och Lena Wernevik förhåller sig 
i sina beskrivningar ovan av den egna praktiken till uttalade idéer om 
Samdoks verksamhetsideal. De använder emellertid Samdok för att 
beskriva på vilka sätt det egna arbetet med insamling skiljer sig åt från 
tidigare praktiker. Det som framför allt avvek från det ”gamla Samdok” 
var ambitionen att kommunicera ut det samlade i den egna samtiden. 
I intervjuerna använder således informanterna idéer om Samdok för 
att positionera sitt eget arbete på olika sätt. Hur förhåller sig då Doku-
mentation 14.53 till uppdelningen mellan oss- och dom-studier? 

Censur av samtiden?
Utifrån slutsatsen, att studieobjektet i Dokumentation 14.53 var offent-
liga uttryck för sorg, torde projektet falla inom gruppen oss-studier. 
Genom att upprätta en digital plattform för insamling av allmänhe-
tens berättelser, kom dessutom Stadsmuseet att bidra med att skapa 
en ”vi-känsla” efter attentatet. När jag frågade Ulfstrand om det, bland 
alla meddelanden i blomhavet och på minnesväggen, fanns några 
problematiska budskap svarade hon med emfas: ”Nej, jag gick verkli-
gen och tittade efter det för jag tänkte att det ska vi inte missa i så fall, 
men det fanns ju ingenting som jag såg.” I Stadsmuseets förvärvstext 
av minnesväggen står: ”Bland de otaliga meddelanden som lämnats 
på väggen finns inga hatfyllda budskap eller utpekanden av särskil-
da grupper som ansvariga. I stället dominerar uppmaningar om kär-
lek och solidaritet, och de flesta hälsningar uttrycker sorg snarare än 
vrede.” Mot slutet av texten reflekterar emellertid museet över hur de 
hade förhållit sig till förvärvet om budskapen på lapparna hade varit 
annorlunda:

Det är tänkvärt att fundera kring vad som hade hänt om de kollektiva mani-
festationerna i stället betonat hat och ilska. Hur hade detta påverkat sam-
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hällsklimatet och vilka motsättningar hade det skapat? Och hur hade vi 
som museum dokumenterat detta? Hade vi till exempel samlat in en min-
nesvägg fylld med budskap som inte är förenliga med vår värdegrund? 

(Pennlöv Smedberg 2017.)

I intervjun med Anna Ulfstrand gör hon liknande reflektioner som i 
citatet ovan. Hon berättar att några texter i den digitala insamlingen 
var mer problematiska, nämligen sådana som handlade om ”musli-
mer och att vi måste stänga gränser”. Ulfstrand menar att det var väl-
digt bra att även dylika formuleringar kom med i museets insamling 
för att spegla en eventuell variation av åsikter bland befolkningen. Vi-
dare menar hon att museerna under de senaste åren varit relativt bra 
på att exempelvis dokumentera nya flyktingströmmar, hemlösa och 
EU-migranter. Däremot är det få minnesinstitutioner som dokumen-
terat mer problematiska reaktioner på dessa samhällsförändringar: 
”Den ökande rasismen och att Sverigedemokraterna är det näst störs-
ta [partiet]… Det har vi ju inte… [dokumenterat], nej. Hur gör vi med 
berättelserna från Östberga, där några säger att ’ja, det blev ju mycket 
bättre här sen zigenarna flyttade härifrån’ liksom”.112 Här finns tydliga 
paralleller med det empiriska exempel som presenterats i kapitel 3 – 
Samlarna – där en projektledare sorterade ut rasistiska uttalanden ur 
ett insamlat material då detta skulle tillgängliggöras på museets hem-
sida. 

Trots att terrordådet utspelade sig på Drottninggatan i Stockholm, 
en plats där människor från en mängd olika grupper blandas, så 
saknas ändå exempelvis berättelser om händelsen ur ett muslimskt 
perspektiv, det vill säga från människor som skulle ha anledning att 
frukta att de tillhör en grupp som kan känna någon form av kollek-
tiv skuld. Uttryckt med Ulfstrands egna ord: ”erfarenheten av att vara 
muslim när det hände, det har vi inte i det här materialet. Då är det 
liksom inte TV4 morgon, utan då skulle vi hittat någon annan ingång”. 
Materialet som samlats in under Dokumentation 14.53 skildrar allt-
så ett relativt enhetligt ”oss”. Få minnestexter och digitala berättel-

112 Ulfstrand citerar här berättelser från Östberga. Berättelserna innehåller ett ord som historiskt 
brukats för att beteckna romer men som för många i det samtida samhället anses vara proble-
matiskt. Jag har här valt att skriva ut detta ord i texten för att inte göra samma censurering som 
Ulfstrand kritiserar museerna för att göra i citatet. Detta motiverar jag med att sammanhanget 
ordet används inom problematiserar det genom att rikta kritik mot dess tillämpning. 
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ser bryter mot majoritetens åsikter. Här menar Ulfstrand att det kan  
saknas viktiga erfarenheter och berättelser om sorgen efter attentatet, 
exempelvis reaktioner på händelsen ur ett muslimskt perspektiv.113  

Om oss- och dom-studiernas ämnesmässiga övergripande teman på 
många vis kan kopplas till den tidsanda som Samdok växte fram inom, 
så visar empirin ovan också tydligt vilka delar som försvunnit från 
samlandet av samtid. Till exempel strukturerades verksamheten initi-
alt genom ett antal pooler. Att människan på detta sätt kom att stude-
ras först och främst utifrån sin yrkesroll, speglar den betydelse som nä-
ringslivet och industrin hade under tidsperioden för verksamhetens 
etablering (Silvén 2004:23ff). Denna poolindelning förändrades också 
succesivt i och med att samhället också förändrades.114 I det nya nät-
verket, DOSS, har emellertid poolindelningen luckrats upp och bara 
några få arbetsgrupper kvarstår. I dag sker inte heller urvalet av studie-
objekt på det organiserade sätt som ursprungligen var ambitionen. I 
stället uttrycker, som vi sett, flera av informanterna ett behov av att det 
insamlade materialet ska resultera i något konkret och inte ”endast” 
bevaras i arkiv för framtida forskning, ideal som snarare vittnar om ett 
aktivt kulturellt minne än ett passivt (A Assmann 2008).

Med Dokumentation 14.53 som fallstudie har det museala ”samtids-
projektets” progression redovisats ovan. Detta sätt att samla samtid, 
som medför att museet själv blir en del av studieobjektet, har därefter 
ställts i relation till andra insamlingsformer där vikten av att kommu-
nicera det samlade har lyfts fram som en stark drivkraft för insamling-
en. Jag har också visat hur samtidsstudier i mitt material kan härledas 
till insamlingsideal framväxta ur 18- och 1900-talets modernitetspro-
jekt, vilka i sin tur kan delas in i två grupper: oss-studier och dom-stu-
dier. Studierna i båda dessa grupper motiveras dock av informanterna 
på olika vis. 

Performativ insamling
Med utgångspunkt i den fallstudie som Dokumentation 14.53 utgör 
har det här kapitlet handlat om ordnandet av de studieobjekt som 

113 Ulfstrand betonar att det naturligtvis också går att problematisera vem som känner sig  
kallad att bidra med berättelser och åsikter: vad Stadsmuseet kommunicerar när de pratar  
om ”inkludering” och vilka hashtaggar museimedarbetare känner till genom sina egna flöden  
och därför kan samla in.

114 2011 fanns exempelvis poolen för Samiskt liv och en arbetsgrupp vid namn Kulturmötesgruppen.
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präglar det samtidsinriktade samlandet. Med utgångspunkt i det  
insamlingsprojekt som gjordes av bland annat Stadsmuseet i Stock-
holm, har här undersökts hur en dokumentation av ett terrorattentat 
görs i realtid. Fallet visade hur Stadsmuseet, tack vare de gemensam-
ma intressen som attentatet skapade, kunde upprätta ett nätverk till-
sammans aktörer som Stockholms läns museum, CKL, Åhléns City, 
Kulturhuset Stadsteatern och diverse nyhetsmedier. 

Under processens gång fick fallet dock ett dubbelt studieobjekt; till 
att börja med var målet att dokumentera en offentlig sorgeprocess 
och, som en konsekvens av denna aktivitet, blev det nödvändigt att 
även dokumentera museets egen roll i detta förlopp. Om studieobjek-
tet kan betecknas som dubbelt så var emellertid projektets syfte trefal-
digt: det handlade om historieskrivning och förmedling men också om 
insamlingshandlingen i sig. Dessa tre bakomliggande syften har i kapit-
let även applicerats på tidigare insamlingspraktiker. Under 1900-talets 
första hälft låg exempelvis fokus i det kulturhistoriska samlandet på 
omfattande kartläggning och därmed historieskrivning. Ansvaret för 
förmedlingen lades då till stor del på framtida forskning (Nilsson 1996; 
Silvén 2004). Däremot utgjorde dessa omfattande undersökningar 
sammantaget en betydande handling i det samtida samhället. Den 
verksamhet som Sigurd Erixon bedrev vid Nordiska museet, beskriven 
i kapitel 2, vittnar exempelvis om stora samhällsförändrande ambitio-
ner. Den handlande dimensionen var på så vis direkt förknippad med 
samlandet som en del av historieskrivningen snarare än själva förmed-
lingen av materialet. På ett vis kan därför själva historieskrivningen vid 
denna tidpunkt tolkas som en form av förmedling vilken därmed gav 
praktiken mening.

Även i detta material träder Samdok fram som en aktör som i stort 
sett alla i fältet förhåller sig till på ett eller annat vis. Informanter-
na ser sin nuvarande praktik både som en del av det forna nätverket 
men samtidigt som något annat än Samdok. Hos de intervjuade är 
det dessutom tydligt att den förmedlande dimensionen av arbetet i dag 
är av stor betydelse, till och med så stor att den i sig kan motivera en 
hel insamling. De flesta av de insamlingsprojekt som nämns i materi-
alet vittnar dessutom om en form av samhällspatos. Informanterna 
tar avstånd från det tidiga Samdoks idéer om kartläggning av samti-
den, men bär samtidigt med sig idéer förankrade i den tidsanda som 
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nätverket växte fram ur. Detta urval av studieobjekt är utifrån empi-
rin ovan förankrat i idéer om jämlikhet och demokrati hämtade från 
70-talets tidsanda. Men de kan också härledas ur den kritiska museolo-
gi som de senaste två decenniernas kulturhistoriska verksamheter har 
präglats av (B Svensson 1997). Dessa två dimensioner betraktar jag som 
en ordnande struktur av värderingar för urvalet av samtidssamlandets 
studieobjekt (jfr kapitel 3). 

Enligt Aleida Assmann (2008) samlar arkivet historiska objekt och 
bevarar dem som historia, medan kanon i stället gör historiska objekt 
samtida. Materialet redovisat ovan visar emellertid på en rad avvikel-
ser från det kulturella minnets insamlingspraktiker. Den första fasen 
av Dokumentation 14.53 samlades exempelvis som en del av den ome-
delbara och pågående samtiden, men som en del av museets samling-
ar tillhör materialet därefter, både bildligt och bokstavligt, arkivet. 
Materialet, som samlades i syfte att representera sin ”samtid” omkoda-
des genom insamlingsprocessen till ”historia”. Som historiskt objekt 
lyftes det omgående upp i museets kanon för att återigen bli del av en 
samtidighet, då det delades med allmänheten på museernas digitala 
plattformar.115 Men, jämfört med ett verk som Mona Lisa, är den tid då 
dessa berättelser och bilder existerat, ytterligt kort. Som historiska, 
men också samtida, objekt är de nu med och skapar nya minnen och 
berättelser i en pågående reflexiv sorgeprocess. De görs sålunda både 
till något ”nytt” och till något ”gammalt” i en performativ cirkelrörel-
se. A Assmanns beskrivning av relationen mellan kanon och arkiv blir 
genom Dokumenation 14.53 utmanad, då arkiv och kanon mer eller 
mindre smälter samman här. Den cirkulära och performativa produk-
tionen av samtid och historia, som den första fasen av Dokumentation 
14.53 ovan resulterade i, betraktas därför som ett exempel på att våra 
förståelser av tidsliga begrepp, som nu, då och sedan, är under för-
handling. I dessa processer är element som materialitet, performativitet 
och medialitet avgörande: genom exempelvis sociala medier ges inne-
hållet en omedelbar digital materialitet som, i form av latourska oför-
änderliga mobiler, gör det insamlade materialet delbart, synligt och 
medialt gångbart. 

115 Det insamlande materialet (berättelser och bilder) delades på en gemensam digital  
plattform på Tumblr, men fotografierna fanns och finns fortfarande på länsmuseets plattform 
Samtidsbild. 
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Genom fyra kapitel har relationen mellan de kroppar, rum och ting 
som påverkar, och involveras i, samlandet av samtid undersökts. I ka-
pitel 2, Tiden, granskades samlandets hinterland, det vill säga det 
”landet bakom” som gav den studerade praktiken dess förutsättning-
ar (Law 2004). Samtidssamlandet beskrevs här som ett väntat profes-
sionaliseringsled, en naturlig progression, men också som ett brott 
mot tidigare insamlingspraktiker både på ett materiellt och på ett idé-
mässigt plan. Inom samtidsinsamlingen existerar således olika för-
hållningssätt till dokumentation och insamling av samtid parallellt. 
I detta kapitel skrevs även Samdok fram som ett gränsobjekt med för-
mågan att förena, och därmed bibehålla, flera olika insamlingsideal 
inom verksamheten (Star & Griesemer 1989).

Kapitel 3, Samlarna, utgick från Samdoks sista möte 2011 som fallstu-
die, för att undersöka hur de som samlade ordnade sig själva genom 
framför allt mötesformatet. Empirin visade att praktiken över tid 
har förskjutits från museikomplexets ”frontstage”, till dess kulisser, 
men genom kontinuerliga möten, definierade som över tid utsträck-
ta rumsligheter, upprätthölls verksamheten ändå. Då samtidsfrågor 
numera placeras högt på agendan inom de flesta kulturhistoriska 
museers verksamhet, och inte längre ”ägs” av sammanslutningar som 
Samdok eller DOSS, konstaterades att Samdok som gränsobjekt spelat 
ut sin roll. Det var alltså snarare intresset för (systematisk och samord-
nad) insamling än samtidsfrågorna i sig som försköt praktiken mot ett 
mer perifert tillstånd.

I därefter följande kapitel, Tingen, skildrades hur fallstudien – det 
vill säga ett hem från 1979 – ordnades och bröts ner i en mängd olika 
ting och materialiteter: föremål, fotografier, intervjuer, listor och in-
venteringar – som i förvaringsskedet separerades från varandra. Stu-
dieobjektet vetenskapliggjordes på så vis genom ett flertal så kallade 
objektiveringsverktyg (Daston & Galison 1992). Den närhet till studie-
objektet som samtiden skapade hanterades här med hjälp av det jag 
valt att kalla för reflexiv objektivitet – det vill säga genom att kontinuerligt 
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granska och redovisa det egna förfarandet som en del av projektet. 
I kapitel 5, Tanken, undersöktes i stället ordnandet av samtidssam-

landets studieobjekt med Dokumentation 14.53 som fallstudie. Utö-
ver det på förhand givna syftet med projektet som ett underlag för 
historisk forskning, identifierades ytterligare två ändamål: att samla för 
att förmedla innehållet och för handlingen i sig. Dessa tre syften jäm-
fördes därefter med hur studiens informanter motiverade sina val av 
studieobjekt. Det framkom att kanoniska syften, som förmedling och 
handling, utgjorde starka drivkrafter vid urvalet av studieobjekt, till-
sammans med den redan vedertagna arkivariska praktiken: att samla 
ett underlag för framtida historieskrivning (A Assmann 2008). Därtill 
identifierades en performativ cirkelrörelse i samlandet av samtid un-
der Dokumentation 14.53, då historia skapades direkt ur samtiden.

Denna studie har kommit till genom en multilokal etnografi, ett 
tillvägagångssätt som innebär en öppenhet för hur studieobjektet 
ringas in och avgränsas. Detta återspeglas i avhandlingens fallstudie-
baserade uppbyggnad, vilken också har öppnat för en pendelrörelse 
mellan mikro- och makronivåer i materialet. Dessa fallstudier har an-
vänts som ett medel för att få syn på vilka ordnanden fältet bestod av: 
Samdoks sista möte var givetvis innehållsmässigt väldigt annorlunda 
än tidigare möten, eftersom verksamhetens framtid avhandlades här; 
Hemundersökningen från 1979 var den andra i Hempoolens historia, 
en pool vars inriktning skilde sig från övriga, mer arbetslivsinriktade; 
Dokumentation 14.53 utgör på många vis en nyskapande samtidsun-
dersökning som tänjer på praktikens gränser. Det är alltså det mång-
bottnade i dessa fallstudier som har gjort dem analytiskt intressanta. 
Härefter kommer emellertid respektive fallstudie att brytas upp och 
sammanföras i en summerande redogörelse, förankrad i studiens syf-
te; frågan om 1. hur samtiden har samlats, 2. vad som ordnat detta samlan-
de samt vilka effekter detta har haft på 3. samlandets kunskapsprocesser 
kommer nedan att redogöras för.

Hur samtiden har samlats
Inom de kulturhistoriska museernas insamling har vändningen mot 
samtiden skett succesivt under 1900-talets lopp, en process som skild-
ras i kapitlet Tiden. Redan under 1900-talets första hälft flyttades ra-
marna för etnologins temporala gränser fram av föregångare som Si-
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gurd Erixon. Med uttrycket ”nuets äldsta struktur” ringades samtiden 
in som så långt tillbaka som nu levande generationer kan minnas. Det-
ta blev också den definition av samtid som kom att dominera folklivs-
forskning och etnologi under de kommande åren och därmed den et-
nologiskt präglade museiverksamheten. Erixon menade emellertid att 
den omedelbara samtiden var omöjlig att överblicka och därmed svår-
studerad. Så sent som 1974 beskriver kollegan Sigfrid Svensson i läro-
boken Svensk etnologi ämnet som en i första hand historisk vetenskaps-
gren (Svensson 1974:9). Ämnet, och därmed samlandet, betraktades 
således ännu vid den här tiden som i grunden kulturhistoriskt.

Under 1900-talets första hälft fanns en direkt koppling mellan mu-
seiinsamling och forskning, ett ordnande som i hög grad bedrevs ut-
ifrån diffusionistiskt präglade metoder som exempelvis kartläggning 
av spridningsvägar och reliktområden. Samlandet betraktades som 
ett kollektivt projekt, där olika museer och arkiv delade på ansvaret, nå-
got som Sigfrid Svensson vittnar om i ovannämnda lärobok (Svensson 
1974:189).

Som skildrat i kapitel 2 kan det kulturhistoriska samlandet under 
den här tiden beskrivas som ett politiskt blocköverskridande och i 
hög grad nationsskapande projekt. Allmogesamhället och dess tradi-
tioner användes för att motivera bevarandet av både borgerliga och so-
cialliberala värderingar. Trots att det kulturhistoriska samlandet inte 
var en politiskt enhetlig idé, kunde alltså de båda sidorna ändå enas 
om att traditioner skulle bevaras, och det så fort som möjligt (Skott 
2008:69–94).

Samlare riktade dessutom stort intresse mot samtidens sociala di-
mensioner. Erixon menade nu att begreppet ”folk” inte längre endast 
syftade på samhällets underskikt utan på vilken samhällsgrupp som 
helst. Detta tankesätt ledde i sin tur till ett ökat fokus på studier av 
olika grupper snarare än, som tidigare, avskilda kulturkretsar. Nu öpp-
nades etnologin för nya studieobjekt som exempelvis urbana miljöer 
och arbetarkultur (Nilsson 1996:112ff). Dåtidens samtid präglades såle-
des av ett allmänt kulturhistoriskt intresse.

Idéerna om att dokumentera den egna samtiden föddes alltså tidi-
gare än vad man kan tro, bland annat som en reaktion på de så kall-
lade brandkårsutryckningar som präglade det tidiga kulturhistoriska 
insamlandet: Varför inte samla medan den materiella kulturen finns 
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tillgänglig? Ett tidigt exempel på detta förhållningssätt är Mats Rehn-
bergs argumentation i diskussionsgruppen Plan från 1949: 

Det är av stor vikt, att detta föremålssamlande organiseras så, att åt efter-
världen bevaras en fullständig och allsidig bild av vårt eget samhälle och att 
inte luckor uppstår mellan de olika museernas insamlingsområden.

(Rehnberg 1949)

I Rehnbergs argumentation går det att spåra ett möte mellan diffusi-
onistiskt präglade insamlingsmetoder och en förskjutning av de tem-
porala insamlingsramarna mot samtiden. Även om samtiden under 
1940-talet hade ett betydligt längre tidsdjup än vid många av Samdoks 
undersökningar, visar ändå citatet ovan på uppenbara likheter med de 
idéer som 30 år senare kom att lägga grunden för Samdok.

De kulturhistoriska museernas främsta verksamhetsdelar – insam-
ling, vård (av samlingar), utställning och forskning – samsades alltså 
under 1900-talets första hälft under samma metaforiska tak. I många 
fall var forskaren även delaktig i utställnings- och insamlingsarbetet. 
Själva insamlingen utfördes länge av amatörer och var den del av mu-
seets olika praktiker som sist professionaliserades (Arcadius 1997:122). 
Inom en kulturhistorisk kontext präglades museernas samlingar av 
flera olika ämnesidentiteter (historia, arkeologi, etnologi m fl). Det 
fanns alltså en nära kontakt mellan samlingsvård, insamling, utställ-
ning och forskning, och i många fall kunde en och samma tjänsteman 
röra sig mellan dessa discipliner. Men under 1900-talets andra del kom 
denna dynamik att förändras.

Frikopplad forskning
Efterkrigstidens kulturhistoriska landskap möblerades om en hel del. 
Dels genom de museireformer som MUS 65 medförde med exempel-
vis ett ökat publik- och utställningsfokus, men avgörande förändring-
ar tog även plats i relationen mellan museer och högskolor. I denna 
studie har Åke Dauns licentiatavhandling lyfts fram som ett verk som 
öppnade upp för en mer samtidsinriktad etnologi (1969). Men studien 
skapades inte i ett vakuum. Flera faktorer spelade roll här. Från 1920-ta-
let och framåt utvecklades en mer formaliserad kulturpolitik i Sverige 
för att så småningom, under 1960 och 70-talen, vinna ny mark i en än 
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mer samhällsinriktad museiverksamhet (Nilsson 2004; Näsman 2014). 
Museiutredningen 1965 skapade ett nytt museilandskap med fokus på 
utställningars roll i samhället, något Olle Näsman (2014) betecknat 
som samhällsmuseet. Världskartan ritades om och begrepp som väl-
färd, jämställdhet och delaktighet stod högt på den politiska agendan 
(Silvén 2004:140–142).

Åke Daun studerade vid Stockholms universitet under den tid då 
etnologin var förlagd till Lusthusporten, mitt emot Nordiska muse-
et. Hans föregångares avhandlingar bearbetade i regel ett kulturhis-
toriskt traditionsmaterial, kollektivt insamlat och bevarat inom en 
museal/arkivbaserad kontext. Även vid de etnologiska lärosätena i 
Lund, Göteborg och Uppsala fanns ett nära samarbete mellan insam-
ling och dokumentation av ett kulturhistoriskt traditionsmaterial och 
forskningen (Skott 2008; se Gustavsson 2014). Folklivsforskningen var 
kulturhistorisk till sin kärna till den grad att man inte ens behövde 
benämna den som sådan. Daun gjorde emellertid något helt annat. 
Hans fältarbete utfördes i det norrbottniska samhället Båtskärsnäs. 
Dit reste han ensam med det problemorienterade syftet att ”förklara 
den ovanligt starka opposition som från arbetarnas sida mötte före-
tagets beslut att nedlägga sågverksdriften” (Daun 1969:11). Syftet var 
således att förklara ett fenomen i samtiden snarare än historiska skeen-
den. Metoderna var deltagandeobservation i kombination med den 
fria samtalsintervjun, vilket genererade en empiri som, till skillnad 
från stockholmsetnologernas tidigare doktorsavhandlingar, inte beva-
rades i Nordiska museets arkiv eller något annat arkiv för den delen. 
Teoretiskt vilade studien på den norska socialantropologen Fredrik 
Barths interaktionistiskt förankrade idéer. 

Utifrån föreliggande studies syfte, ”att undersöka hur samtid har 
samlats, vad som ordnat detta samlande samt vilka effekter denna 
praktik har haft på samlandets kunskapsprocesser”, är två faktorer i 
Dauns nyskapande avhandlingsprojekt av extra intresse. Att studien 
avgränsades temporalt till samtiden är inte något extraordinärt. Som 
visats ovan fanns tecken som förebådade denna förskjutning redan 
under 1940-talet. På samma vis som ett kulturhistoriskt intresse domi-
nerat samtiden vid sekelskiftet 1900, kom studiet av den egna samti-
den att ligga i tiden under 1900-talets senare hälft. Att den etnologiska 
forskningen också kom att inkorporera nya insamlingsmetoder och 
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teorier på bekostnad av de äldre, diffusionistiska, är följaktligen att 
betrakta som en logisk följd av de nya forskningsfrågor som intresset 
för samtiden medförde. Dessa nya metoder och teoribildningar byg-
ger likväl på någon form av insamling. De två faktorer som haft störst 
efterverkningar på museernas insamlingspraktiker är dels det faktum 
att Dauns material inte arkiverades, dels att denna empiri inte heller, 
vilket tidigare varit självklart, betraktades som en liten del av ett stör-
re kollektivt minnesprojekt. Det är i första hand individen och forskaren 
Daun som förvaltar och för ut den kunskap som producerats genom 
projektet, och i andra hand etnologiämnet/museet. Nordiska muse-
et och det kollektiva insamlandet har här i stort sett helt frikopplats 
från Dauns kunskapsprojekt. På så vis räknar Daun även bort framtiden 
som potentiell avnämare, en motivationsparameter som använts, och 
fortfarande används flitigt, för att underbygga museernas samlande. 
I och med ett ökat avstånd mellan kollektiv insamling och forskning 
skapades en klyfta mellan samlandet som ett kollektivt (musealt) be-
varandeprojekt och ett individuellt forskarjag med insamlad empiri 
”på kammaren”. Det faktum att samtidsstudier i många fall i dag inte 
genererar ett offentligt och bevarat källmaterial har således haft efter-
verkningar på både etnologin som universitetsämne och på museer-
nas samlande.116 

Vändningen mot samtiden 
Vilka är då effekterna av vändningen mot samtiden inom kulturhis-
toriska insamlingspraktiker? En konsekvens av denna nya riktning 
är att museernas verksamhet har koncentrerats till i huvudsak två 
områden: att vårda (samlingar) och visa (utställningar) har getts före-
träde framför att samla och forska. Etnologin, liksom andra museiför-
ankrade ämnespraktiker, har i många fall flyttat ut från museerna och 
därmed gett rum för nya ämneskompetenser. I dag ser vi ett ökat in-
flöde av experter på andra områden än just samlandet. Ansvaret för 
insamling och dokumentation av samtiden har i hög grad förlagts 
till Samdok och DOSS, och därmed till viss del separerats från muse-
ernas andra verksamhetsdelar men också från museiinriktade ämnes-
vetenskaper. Samdoksekretariatet var visserligen placerat på Nordiska  

116 Resonemangen ovan har växt fram ur en ämneskonferens i Vaxholm där stockholmsetnologin 
den 29–30 november 2018 firade 100 år. 
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museet, men själva arbetet riktade sig mot nätverkets medlemmar, 
det vill säga andra kulturhistoriska museer i landet. Därmed skapa-
des en intern synlighet och kontaktyta mellan medlemmarna i form 
av möten, fältarbeten, en tidskrift och en rad metodpublikationer 
och utvärderingar. Flera olika lärosäten hade representanter i Samdok 
och DOSS. Detta engagemang minskade emellertid över tid. Även om 
Samdoks verksamhet länge bedrevs i ett nära samarbete med etnolo-
ger runt om i landet, skapades med tiden ändå en distans mellan nät-
verket och högskolan. Detta kan delvis förklaras av att det insamlade 
materialet sällan forskades på i samband med insamling liksom om-
vänt – att den empiri som samlats av universitetens forskare i många 
fall inte har bevarats på museer eller i arkiv.117 DOSS anordnar fortfa-
rande höstmöten genom en roterande styrgrupp, sammansatt av re-
presentanter från olika medlemsmuseer. Numera nominerar även 
medlemmarna olika insamlingsprojekt av vilka styrgruppen väljer en 
vinnare, Årets samtidsdokumentation. Höstmötena bevakas också till 
viss del av media, och ett brett urval av ämneskompetenser och verk-
samhetsinriktning finns på plats. Vad händer då med museisamling-
arna när studieobjekten hämtas ur samtiden?

Samtidens obegränsade mångfald har haft den effekten att föremål-
sinsamling har minskat till fördel för kontextuell dokumentation (jfr 
Silvén 2004:185). Samdoks ursprungliga idé, om en ekonomisk och 
kulturhistorisk ansvarsfördelning i föremålsinsamlingen, har således 
inte efterlevts. Samtidigt kan konstateras att samtidsinsamling är ett 
effektivt sätt att förnya äldre klassifikationsredskap som databaser och 
register. Dåtidens insamling har idag ersatts av två, till viss del, över-
lappande nationsskapande praktiker: en kulturhistorisk och en sam-
tidsinriktad. I dag kan det samtidsinriktade insamlandet också till viss 
del liknas vid en form av social inkludering. Denna praktik har på så 
vis tagit form av en utåtriktad verksamhet, ett ordnande som tidiga-
re förankrades i utställningar och pedagogisk verksamhet. Liksom ti-
digare ingår även dessa praktiker i ett övergripande nationsskapande 
projekt, men nu på ett delvis nytt sätt, något kapitlet Tanken utgör ett 
tydligt exempel på.

117 Det finns givetvis undantag som t ex Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, som ligger un-
der Lunds universitet och som bedriver ett nära samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper 
(Hemsida 18-12-27, <https://www.folklivsarkivet.lu.se/om-folklivsarkivet/>).
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Vid Samdoks etablering samlades samtiden i hög grad genom tra-
ditionella metoder som ett led i ett kollektivt museisamlande. Med 
tiden kom detta att förändras. Då forskning och insamling i hög grad 
separerades, sökte praktiken nya metoder och drivkrafter. 

Vad som ordnat samlandet
Vilka rum, ting och kroppar har ordnat samlandet av samtiden? I ka-
pitel 3 skildrades hur medlemmarna ordnade sig själva genom en re-
gelbunden mötesverksamhet. Dessa liknades vid en sorts utsträckta 
rumsligheter. På Samdoks sista höstmöte 2011 utvärderades 30 års verk-
samhet gruppvis. Flera av deltagarna lyfte då Bodil Axelssons analys av 
Samdok som en indikation på att nätverket borde betraktas som ett 
”lyckat projekt” som både hade utvecklat kontextuell dokumentation 
av föremål och, i ett internationellt perspektiv, hade studerats som ett 
medel för att hävda nationalstaten och hålla landet samman. 

Mellan 1989 och 2003 var Eva Silvén ansvarig för Samdoksekretaria-
tet. Hennes berättelse om nätverket ger också en bild av en dynamisk 
och levande verksamhet. Här betonar Silvén att Samdok satte fokus på 
dialog och samverkan långt innan detta blev norm på västerländska 
museer. Hon syftar då på en rad projekt, bland annat publikationen 
Adressat okänd (Björklund & Silvén 1996) men också på projektet, ut-
ställningen och antologin Svåra saker (Silvén & Björklund 2006). Båda 
dessa produktioner växte fram ur omfattande samarbeten mellan nät-
verkets medlemsmuseer. De fick även en hel del medial uppmärksam-
het och nådde därmed en publik utanför museerna. 

Det Silvén beskriver är en dynamisk rörelse med vinden i ryggen, 
som är svår att få ihop med de ”möten i kulisserna” som flera infor-
manter i den senare delen av kapitel 3 skildrar. Denna förändring kan 
ha flera orsaker. En förklaring kan ligga i det faktum att, som Silvén 
själv påpekat, de värden som Samdok drivit – inkludering, dialog och 
samverkan – med tiden tagit allt mer plats i museets andra verksam-
hetsdelar, framför allt den utåtriktade. Men snarare än från Samdok 
kom influenserna från en anglosaxisk museitradition, där nätverkets 
särprägel kom att försvinna (Sandell 2002). 

En annan förklaring, som empirin ger uttryck för, är det faktum att 
stödet för medlemskap från chefshåll på de enskilda museerna ute i 
landet över tid minskat. En del informanter vittnar också om svårig-
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heten att passa in i poolstrukturen, då arbetet på det egna museet inte 
nödvändigtvis föll inom ramarna för endast en pool, men att det sam-
tidigt var svårt att hinna delta i flera. 

Samlandet av samtid på våra kulturhistoriska museer bärs i dag i 
hög grad upp av kvinnor. Det faktum att en ursprungligen heterogen 
grupp, i varje fall med avseende på kön och ålder, över tid blivit allt 
mer homogen, kan förstås som ännu en bidragande faktor till sam-
larnas villkorade position i fältet. Det är sannolikt ingen slump att 
statusen på praktiken har sjunkit i takt med att samlandets föresprå-
kare i allt högre grad har bytts ut från män, ofta i chefspositioner, till 
kvinnor med, som högst, en mellanchefsposition.118 Som vita, bildade 
medelklassinkomsttagare innehar emellertid denna grupp på sam-
ma gång flera priviligierade positioner. Samlarna i denna studie är 
välutbildade, i hög grad vita med en medelklassinkomst knuten till 
fasta tjänster. Därmed utgör de rent samhällsmässigt en priviligierad 
grupp. Samtidigt blir deras arbete villkorat av den inbyggda konflikt 
som museikomplexet utgörs av, där praktikerna forskning och insam-
ling över tid fått allt mindre utrymme (jfr Wolanik Boström & Öhlan-
der 2018:165ff). 

I kapitel 3 och 4 belyses även det faktum att insamlandet av föremål 
har minskat till fördel för kontextuella data. I dessa kapitel uppmärk-
sammas också samtidsinsamling som en i hög grad reflexiv praktik. 
Utan föremålen, det vill säga det kunskapsobjekt som främst förknip-
pats med museiverksamhet i ett vidare sammanhang, har både Sam-
dok och senare DOSS haft svårt att skapa nätverksfästen utanför den 
egna praktiken. Upplösningen av samlandet som ett kollektivt projekt 
har alltså gjort praktiken mindre synlig. Den performativa, identitets-
skapande dimensionen av kanon har i stället tagit plats inom utåtrik-
tad verksamhet som utställningar, programverksamhet och outreach-
projekt (jfr A Assmann 2008). Det är således inte konstigt att många av 
de senare årens insamlingsprojekt gjort en vändning mot ett aktivt ka-
noniskt ordnande, som i kapitel 5 med Dokumentation 14.53. I denna 
cirkulära produktion av samtid och historia identifierades samlandets 
performativa kvalitéer som avgörande (jfr Fareld 2017:27). På så vis är ska-

118 Till exempel de fyra författarna till 70talets museum (Hofrén m fl 1979) Erik Hofrén, Harald 
Hvarfner, Sten Rentzhog och Sune Zachrisson, vilka alla var länsmuseichefer, och där alla utom 
Hofrén senare blev styresmän för Nordiska museet. 
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pandet av nationen en betydande del av detta performativa identitets-
skapande. Ett nationellt projekt har således avlösts av ett annat, i vilket 
den nationella karaktären formas och förhandlas i ett performativt 
kulturarvsskapande.

Att avgränsa nuet
I avhandlingen har även relationen mellan samtidsbegreppet och 
samlandet undersökts. På vilka sätt ordnar då samtiden själva insam-
lingen? I kapitel 3 noterades att samtidsbegreppet i stort sett var svart-
lådat i samtalen om nätverkets fortsatta innehåll. Bland dem jag in-
tervjuat, och under de samtal jag haft med praktikens utövare under 
olika fältarbeten, rådde heller ingen uttalad konsensus om vad ”sam-
tid” är. Samtidigt skiljer sig inte definitionerna av samtiden speciellt 
mycket åt. Under intervjuer har informanterna ombetts att definiera 
vad samtid respektive historia är för dem. I svaren ekar Sigurd Erixons 
definition av etnologins temporala upptagningsområde som så långt 
som nu levande människor kan minnas, men de flesta relaterar sam-
tidigt denna utdragna samtid till den något snävare avgränsningen – 
här och nu. Detta här och nu kan för vissa vara de senaste tio åren, för 
andra ett eller två år bakåt i tiden och för åter andra en mer flytande 
tidsram som avgörs av kontext och studieobjekt i fråga. Samlandet av 
”minnen” är således fortfarande en del av samtidsinsamlingen, men 
kanske inte så mycket i form av seder, vanor och traditioner, utan sna-
rare som del av ett mer omfattande berättande. Under en intervju be-
rättade Eva Silvén om hur samtidens gränser förhandlades i Samdoks 
barndom: 

För en del menade att det är skillnad också mellan nutid och samtid. Det som 
pågår just nu eller det med en viss distans. Göran Rosander såg det meto-
diskt, att den tid som man kan täcka in med våra etnologiska metoder, 
det är samtiden. Då menade han intervjuer och deltagandeobservationer. 
Människor man kan träffa som kan berätta. Då kan man ju i och för sig nå 
ganska långt tillbaks om man träffar någon som är tillräckligt gammal. Så 
det var väl lite töjbart kan man säga. (Mina kursiveringar) 

Silvén hänvisar i sin redogörelse ovan till Göran Rosander – den per-
son som starkast drev samarbetsfrågan inom Samdok. I antologin 
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Adressat okänd: framtidens museiföremål definierar Silvén, tillsammans 
med Anders Björklund, i likhet med Rosander ovan, samtiden som 
”den tid som kan skildras med hjälp av etnologiskt fältarbete” (Björk-
lund & Silvén1996:11). Här har det således skett en omformulering av 
Erixons ”nuets äldsta struktur” till ”etnologiskt fältarbete” som av-
gränsande kriterium – fokus har förflyttats från minnena i sig, till me-
toder för att nå minnen. 

Adressat okänd byggde på ett upprop, där Samdoks medlemsmuse-
er under början av 90-talet ombads välja ett samtida föremål ur sina 
samlingar och berätta om det i en kort text. 68 museer svarade, och fö-
remålen med vidhängande berättelser bildade innehållet i antologin. 
Redaktörerna påpekar inledningsvis att de flesta museer i en ”vag och 
vid mening” (under 90-talet) uppfattade tiden efter andra världskriget 
som en del av samtiden (Björklund & Silvén1996:10–11). Således om-
bads museerna välja föremål som kunde representera tiden efter det-
ta krig. Under arbetets gång insåg emellertid Silvén och Björklund att 
vissa föremål, som silkesstrumpor eller Volvo PV 544, inte alls kändes 
samtida längre. 

Den här känslan av samtid eller icke-samtid nämns även i empirin. 
Sophie Nyblom på Norrbottens museum beskriver att nuet har en 
sorts spännvidd, och att denna till viss del är situationsbunden.

N: Ja, jag skrev ju min D-uppsats om fotografier och fotoalbum, analoga 
fotoalbum. Jag skrev om fotoalbum som visuella levnadsberättelser. Och 
om vi då kopplar ihop till samtid, de här digitala fotoalbumen, Instagram 
och alla dem, det blir ju ett samtidsfenomen som ändå är några år. Skulle 
jag göra en dokumentation kring det, då skulle jag ändå lägga på några år, 
eftersom det är pågående just nu. Men om det var någon mer aktuell fråga 
kanske den skulle vara mer ”här och nu”. 

NvU: Så samtiden sträcker sig bakåt, lite beroende på kontext och forsk-
ningsfråga?

N: Ja, jag skulle nog säg det. Ja.

NvU: Historia?

N: Mm, ja där skulle man ju ha ett lite större avstånd och kanske också att 
det är lite avslutat på något sätt. Jag tänker att samtiden kanske också är det 
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där som fortfarande är på gång. Där det utvecklas och händer någonting 
just nu, medan historia är det analoga fotoalbumet. Dem slutade många att 
göra ungefär där. De börjar ju nästan bli historiska.

Nyblom ser alltså handgjorda fotoalbum som historiska föremål ef-
tersom den specifika praktiken, att framkalla fotografier och klistra 
in dem i album, är på utdöende medan hon betraktar sociala medier 
som Instagram, Pinterest och Facebook som en del av samtidens foto-
album. Det är alltså varken undersökningsmetoderna (Rosander) eller 
människors minnen (Erixon) som avgör var gränsen mellan nu och då 
dras. I stället är det förekomsten av det studerade, i det här fallet själ-
va praktiken, i den egna samtiden. En liknande analys som Nybloms 
gör Peter Du Rietz från Tekniska museet. Han har arbetat på Tekniska 
museet i flertalet år och återkommer upprepade gånger till relationen 
mellan föremålsdatabasen och nyförvärv. Du Rietz menar att de som 
arbetar med samtidsdokumentation i fält ofta har ett mer ”kontempo-
rärt perspektiv” än vad som finns i museets databas. Den är nämligen 
uppbyggd efter förebild från Uppfinningarnas bok, ett teknikhistoriskt 
uppslagsverk som gavs ut i olika omgångar under 1800-talets andra 
hälft (Lindstedt & Liljeström 1935). 

När jag arbetade med ett stort projekt om IT-historia och vi samlade in 
datorer så kunde man hitta datorer under, ja de var ”matematiska instru-
ment”. Därför att det var så när de kom. Så att när de kom och det började 
bli aktuellt att klassificera in dem i det här systemet så var det här de ham-
nade. Men i dag är det inte många som ser datorn som någon form av mate-
matiskt instrument utan den har många andra tillämpningar, en så kallad 
”generisk teknik”. […] Så när börjar samtiden och när slutar den? Är det när 
det finns levande människor som kan berätta om den eller är det de senaste 
tio åren? Samtid för datorer, det är ganska försvinnande kort tid.

 
Det Du Rietz synliggör i citatet är att olika materialiteter, beroende på 
en mängd olika kontextuella faktorer relaterade till kvalitéer hos ob-
jektet i sig, kan ha olika långt ”bäst före-datum” (jfr Appadurai 1986; 
Kopytoff 1986). En splitter ny laptop betraktas av många som historia 
så fort en nyare modell finns på marknaden, det vill säga efter cirka ett 
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till två år. Nybloms och Du Rietz’ tankar ovan visar tydligt att vad som 
betraktas eller upplevs som samtid skiljer sig med avseende på tid, 
plats och social miljö. 

John Law har liknat denna mångfald av olika idéer och uttryck, som 
på vissa sätt överlappar varandra och på andra sätt motsäger varandra, 
vid en anslagstavla (se Law 2002:188–203). På anslagstavlan fästs lappar, 
foton, listor och andra föremål. Ibland har dessa objekt en avlägsen 
koppling och ibland berättar de om liknande saker. Fördelen med an-
slagstavlan som metafor för kunskapsproduktion, snarare än en berät-
telse är, enligt Law, att den tillåter en högre grad av komplexitet: ”It is 
that large stories, with their requirement for overall coherence, miss 
out on important features of the world. They miss out on the oscilla-
tion between singularity and multiplicity, on fractionality […].” (Law 
2002:199). Den variation av tillämpningen av samtidsbegreppet som 
beskrivs ovan behöver alltså inte betraktas som en brist utan kan ses 
som ett tecken på ett organiskt ordnande i frånvaro av toppstyrning.

Vad samtid är kan alltså definieras på lite olika sätt, och hur den-
na temporalitet avgränsas får därtill olika konsekvenser för insam-
lingspraktiken. Vad är då effekterna av att låta metoder, snarare än 
minnen, avgränsa samtiden? Vissa etnologiska metoder, som exem-
pelvis intervjuer och deltagandeobservationer, utgår i hög grad från 
samtal. Intervjuer ger ju en temporal avgränsning kopplad till min-
nen – så långt tillbaka som nu levande generationer kan berätta om. 
Men deltagandeobservation ger rimligtvis ett material baserat på ett 
snävare tidsdjup – ett samtida görande som förvisso kan ha historis-
ka rötter. Insamling av föremål kan betraktas som en tredje etnologisk 
metod. För den som metodiskt tar avstamp i själva objekten, utgår 
den temporala avgränsningen i stället från föremålens tillämpning i 
samlarens egen samtid, som Nyblom så tydligt illustrerade ovan med 
exemplet digitala/analoga fotoalbum. Materialiteters bäst före-datum 
kan på så vis även avgöras sociomateriellt. 

Samtidsinsamling eller samtidsinkludering
I kapitlet Tanken identifierades empiriskt tre huvudsyften med da-
gens samlande av samtid: insamling som syftar till (framtida) histori-
eskrivning, till handling eller till förmedling. På vilka sätt ordnar då dessa 
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olika syften samlandet? Det första syftet, insamling som underlag för 
historieskrivning, används återkommande i empirin. Inom praktiken 
tillämpas det närmast som ett ”kategoriskt imperativ”, det vill säga 
som en moraliskt förankrad uppgift, som samhället är skyldigt att ut-
föra, snarare än något som man kan välja att avstå ifrån (Kant 1785). 
Det handlar alltså inte om att museer bör samla in för att uppnå ett 
särskilt mål utan om att museer bör samla för att det anses vara ett för 
verksamheten implicit och nödvändigt görande. Detta imperativ syn-
tes till exempel i hur Anna Ulfstrand resonerade kring dokumentatio-
nen av terrorattentatet i Stockholm: ”Och ibland kan jag känna att det 
är själva insamlingshandlingen som blir viktigast då, eller minst lika 
viktig som… det här: vad ska det vara till sen.” Citatet kan tolkas som 
en reflektion över att en dokumentation faktiskt kan ha andra syften 
än det på förhand givna – det vill säga, som en grund för historieskriv-
ning och forskning. 

Själva insamlingshandlingen lyfts i denna fallstudie också fram som 
ett relativt nytt syfte inom verksamheten, det vill säga att museet finns 
på plats och samlar in när något i samtiden sker. Den här formen av in-
samlingsmetod liknas i kapitlet Tanken vid en form av samhällsarbete 
som tar plats utanför museets väggar. Här tar museet form som något 
annat än en byggnad, en samling, en utställning eller en programverk-
samhet.

Det tredje syftet, som handlar om att förmedla och forska på det som 
samlas syns också genomgående i empirin. Marie Nyberg beskrev, till 
exempel i kapitel 5, sitt arbete med insamling som väldigt praktiskt: 
”Det ska vara för att jag ska använda det till något.” Med ”använda” 
menar Nyberg att hon samlar material till en specifik utställning eller 
publikation och inte i första hand för magasin och arkiv vilket, enligt 
Nyberg, var praxis inom det tidiga Samdok. På så vis framgår det tyd-
ligt att flertalet av dagens samtidssamlare använder äldre praktiker för 
att motivera nya sätt att samla på. 

Insamling för historieskrivning tolkas här ovan som ett på förhand 
givet syfte inom praktiken. De andra två däremot – handling och för-
medling – tillämpas i högre grad av utövarna som en sorts menings-
skapande drivkrafter i arbetet. Lena Wernevik uttryckte det på följande 
sätt: 



215

6. SAMTIDEN

Sedan så hamnar det [som samlats] naturligtvis på magasinet och i bästa 
fall så blir det intressant för de efterlevande också. Fast jag tycker inte man 
kan ha det som första… [mål]. För då känns det som att man jobbar i nå-
gonting som jag inte förstår. Låsa in grejerna och de ska återuppväckas om 
hundra år. Vi vet ju ingenting om vad människor skulle vilja veta om den 
här tiden om hundra år. Det kanske är helt andra saker som de är intresse-
rade av då.

Behovet av att förmedla det samlade materialet, att ge det synlighet i 
samtiden, märks också på de möten jag fältarbetat på, något som vi-
sats i kapitlet Samlarna. För många inom fältet utgör just dessa ut-
sträckta rumsligheter en chans att få berätta om, och visa upp, det 
egna arbetet, ett görande som i studien definierats som ett praktik-
biografiskt berättande. Det samlade materialet ges på så vis en form av 
synlighet bland praktikens egna utövare, snarare än utåt mot museets 
besökare eller mot andra verksamhetsdelar på de olika museerna. Där-
till väljs studieobjekten ofta utifrån olika maktaspekter i det samtida 
samhället, som exempelvis hemlöshet eller asylrätt. Detta kan tolkas 
som en reaktion på den postkoloniala kritik som har riktats mot tra-
ditionella museipraktiker, men också som ett arv efter den tidsanda, 
präglad av idéer om jämlikhet och rättvisa, som Samdok växte fram ur, 
något som tydliggjordes i kapitlet Samlarna (jfr B Svensson 1997). Be-
greppet ”samtid” har här till stor del kommit att förknippas med ett 
emancipatoriskt innehåll. 

Samtidsinsamling handlar alltså i dag inte om kartläggning av 
samtida eller historiska seder, vanor, traditioner eller kulturkretsar. 
Snarare motiveras samlandet av viljan att, genom olika maktkritiska 
perspektiv, uppmärksamma ojämlikheter i den egna samtiden, men 
också för historieskrivningen som sådan. Utöver detta uppmärksam-
mades även i kapitel 3 studier färgade av traditionella etnologiska per-
spektiv som ”den lilla människan” eller ”vardagsliv”. Ett fjärde sådant 
emanicpatoriskt insamlingssyfte kan alltså urskiljas i empirin utöver 
historieskrivning, förmedling och handling.

I Sverige införlivades samtiden som studieobjekt och museiobjekt 
relativt tidigt i museiverksamheten genom just Samdok. Internatio-
nellt sett så har samtiden dock tagit plats på museerna genom det som 
brukar kallas för ”utåtriktad verksamhet”. I en anglosaxisk kontext 
har detta arbete beskrivits som ”Social inclusion”, vilket på svenska 
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kan översättas med begrepp som ”social inkludering” eller ”tillgäng-
lighet” (Sandell 2002). Den finns många skillnader mellan samtids-
insamling och samtidsinkludering, men den mest relevanta för detta 
sammanhang handlar om vilka effekter de snarlika praktikerna har på 
museernas verksamhet i stort. Som jag ser det handlar samtids-inklu-
dering, genom exempelvis utställningar och pedagogik, om att omtol-
ka existerande museisamlingar eller museipraktiker utifrån rådande 
värderingar i samtiden, medan samtids-insamling i stället samlar och 
bearbetar element i samtiden vilka därefter bevaras som en del av en 
kulturhistorisk empiri. Att ett material samlas in och bevaras inom ra-
marna för en museiprofession betyder något. Denna samlade materia 
utgör en viktig skillnad för samlingarna som helhet bara genom sin 
blotta existens, sin samtidsmateriella närvaro (Gumbrecht 2004). 

Samlandets kunskapsprocesser
Hela insamlingsprocessen har i kapitlet Tingen beskrivits som en 
övergångsrit bestående av flertalet moment. Det som utmärker en 
rite de passage är en viss upplösning av de ordningar som föregått 
tillståndet för att sedan nya ska kunna växa fram. Samlandet bör såle-
des förstås som ett ytterligt potent tillstånd med en uppsjö av möjli-
ga tillblivelser. Denna process är dessutom nära förknippad med kun-
skapsproduktion: föremålen överger sitt tidigare meningsskapande 
sammanhang för att i stället ingå i en kulturhistorisk berättarpraktik. 
Samtidigt bär de med sig ett antal parametrar (material, färg, form, as-
sociationer) som ändå sätter någon sorts ramar för ritualens transfor-
mationer. Nedan kommer samlandets övergångsriter, dess liminalitet 
och potentiella kunskapsprocesser att utredas närmare.

Liminalitet och värdighet
Under Dokumentation 14.53 uppstod en variation av mer eller min-
dre liminala tillstånd, men även Hemundersökningen från 1979 visade 
tecken på liminala faser, där vissa delar av insamlingen, som nålkor-
ten, hade fastnat i en sorts övergångstillstånd i de sekretessbelagda de-
larna av Nordiska museets arkiv. Anna Ulfstrand berättade i kapitel 5 
om den natt då minnesföremålen från terrorattentatet på Drottning-
gatan samlades in, i samband med att blomhavet städades bort av sta-
dens centrala krisledning (CKL). Eftersom museet av naturliga skäl var 
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stängt på natten, fick föremålen resa i stora plastkassar hem till Ulf-
strand. Tidigt på morgonen kom Dagens eko för att göra en intervju, 
och då ville de ha med föremålen i bild – insamlade men ännu inte en 
del av museets samlingar. Men, som Ulfstrand uttryckte det: ”Det kän-
des inte okej att de [föremålen] skulle vara hemma hos mig.” Ett annat 
exempel på liminalitet utgör den förhandling Stadsmuseet förde med 
Stockholms stad kring flytten av minnesväggen från Drottninggatan 
till Kulturhuset några veckor efter terrorattentatet. Stockholms stad 
ville att museet skulle förvärva väggen men samtidigt hålla den öp-
pen för allmänheten på en ny plats. Men, enligt museets praxis borde 
väggen samlas som ett ”slutet tidsdokument”, något som blev omöj-
ligt om den flyttades och dessutom hölls öppen för nya minneslappar 
(Pennlöv Smedberg, 2017). Den liminalitet som uppstod efter attenta-
tet tillät Stockholms stad, museet och Åhléns city att tänja en aning på 
ramarna för respektive aktörs verksamhet för att kunna mötas.

Det är också just på grund av samlandets många liminala faser som 
museets rutiner blir så viktiga. Dessa rutiner är i avhandlingen be-
skrivna som mekaniska och icke-perspektivistiska objektivitetsverk-
tyg, ämnade att vetenskapliggöra studieobjekten (Daston & Galison 
1992). I kapitel 4, Tingen, framträder även ett reflexivt objektiveringsverk-
tyg, ämnat att skapa avstånd mellan forskarsubjekt (projektledaren) 
och studieobjekt (kvinnan som bodde i huset) i samlandet av den 
egna samtiden. Detta reflexiva drag framträder också tydligt i kapitel 
3, där utvärderingar av det egna samlandet blev en del av praktikens 
professionella blick (Goodwin 1994). 

Ett ord som återkommer i Anna Ulfstrands narrativ om Dokumen-
tation 14.53 är värdighet. Det var av största vikt för Stadsmuseet att hitta 
ett värdigt anslag när de lanserade sitt insamlingsprojekt efter terro-
rattentatet. Ulfstrand formulerar museets insats som en annan berät-
tarkanal än övriga media, att det museet tillför med sin insamling är 
ett annat tidsperspektiv. Värdigheten ordnas således in i museernas 
kulturhistoriska uppdrag – att operera med verktyg som långsamhet, 
noggrannhet och långa tidsperspektiv. Riskerar dessa värden att ur-
vattnas då museets insamlingspraktik bryter ny mark i samtiden? Ut-
ifrån Ulfstrands redogörelse av förloppet uppstår en rad liminala faser 
där museets auktoritet står på spel: då projektet ska lanseras i natio-
nella medier; när minnesföremålen samlas in mitt i natten och där-
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med påbörjar en resa mot museets magasin; då minnesväggen blir ett 
problem för Åhléns, men en nödvändighet för Stockholms stad, och 
museet på stadens initiativ därför uppmanas att förvärva föremålet. I 
alla dessa tre skeden sker förhandlingar mellan de aktörer som ingår 
i det verksamma nätverket – Stadsmuseet, nationella medier, Stock-
holms stad och de sörjande, medborgarna. Här blir det också tydligt 
att museets insatser vilar på dess vetenskapligt förankrade rutiner (ob-
jektiveringsverktyg) på samma sätt som en läkare får auktoritet av sin 
vita rock, sitt stetoskop och det medicinskt präglade språk hon använ-
der. Som Ulfstrand uttryckte det:

Det tycker jag var jätteviktigt att säga i intervjuerna [med media] att ”de här 
föremålen blir nu museiföremål. Nu ska de först frysas ner ifall det finns ohy-
ra i dem och sedan ska de registreras. Sedan får de sällskap av andra före-
mål i våra samlingar som berättar om den här stadens historia”. Den ritualen 
kändes jätteviktig att hålla sig till. 

För att helt förstå Dokumentation 14.53 behöver vi även ta hänsyn till 
det omskakade tillstånd som Stockholm, och Sverige, befann sig i ef-
ter terrorattentatet. I denna förvirring, som kanske kan beskrivas som 
en annan form av liminalitet, fanns av allt att döma ett behov av muse-
et och dess specifika kombination av kanoniska och arkivariska prak-
tiker, en praktik som bar med sig en unik kombination av värdighet 
(arkiv) och upprättelse (kanon). Dokumentation 14.53 tog alltså form 
i möten mellan olika liminaliteter, där både Stadsmuseet, Stockholms 
stad och nationella medier tillsammans sökte nya former för krishan-
tering (jfr Aagedal m fl 2013). 

Närvaro och etnografiska avstånd
Hur skapas vetenskaplighet när forskaren själv är en del av det som 
studeras? I kapitlet Tingen blev det tydligt hur de objektiveringsverk-
tyg (mekaniska, icke-perspektivistiska samt reflexiva) som tillämpa-
des på samtidsmaterialet skapade en distans till innehållet och gjorde 
detta synligt i form av listor, fotografier och reflektioner (Daston & Ga-
lison 1992). Dessutom gav dessa, av museet skapade översättningar/fö-
remål, hemmet en ny form av utmejslad närvaro (Gumbrecht 2004). 
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Samma verktyg som skapade distans för att vetenskapliggöra och där-
med få syn på den nära samtiden framkallade på så vis en ny sorts inti-
mitet med studieobjektet. 

Som Daston och Galison påpekat är mekanisk och icke-perspekti-
vistisk objektivitet en del av moderniteten (1992). Dessa verktyg till-
hör en praktik som formats över tid, som en del av det Tony Bennett 
kallat för ”the exhibitionary complex” (T Bennett 1995, 59–88). Kultur-
historia har länge samlats och dokumenterats genom listor och foto-
grafier. Objektivitetsverktygen översätter på så vis samtida materiali-
teter till ett historiskt sammanhang – medierna får dem att både likna 
annat historiskt material och dessutom se historiska ut. Om kanon gör 
historia till samtid, och arkivet bevarar historia som historia, så görs 
samtid till omedelbar historia inom samtidssamlandet (A Assmann 
2008). Här finns dock en viktig skillnad. Den kulturhistoria som sam-
lades under slutet av1800-talet och 1900-talets första hälft vetenskap-
liggjordes med moderna teknologier. Det fanns ett inbyggt tidsdjup 
mellan det kulturhistoriska studieobjektet (t ex en parstuga) och de 
teknologier och metoder som det dokumenterades genom (t ex foto-
grafi). I Hemundersökningen från 1979 sammansmälter i stället tekno-
logi och studieobjekt. 

Då samlarsubjekt och studieobjekt delade den tid och plats, inom 
vilka de också levde, identifierades även ett reflexivt objektivitetsverk-
tyg i dokumentationen från 1979. Syftet med detta var att skapa ett av-
stånd till föremålet för studien genom att noggrant redogöra för dem 
som arbetade med insamlingen, men också genom att skärskåda mo-
tiven för studien. Att fotografera hemmet den första dagen beskrevs 
till exempel som en miss i arbetet, eftersom huset då var nystädat och 
tillrättalagt och därmed inte kunde representera vardagen. Genom 
dylika framskrivningar gjordes samlarna och museet till en del av stu-
dieobjektet. Den reflexiva objektiviteten hos samlaren fungerar på så 
vis som en internaliserad korrigering av det egna görandet, en blick 
som lika mycket ser sitt studieobjekt som sig själv, men som dessut-
om redovisas inom projektets ramar. Detta blev också synligt i det 
praktikbiografiska berättande som Samdoks och DOSS’ möten präg-
lades av (se kapitel 3). Reflexiviteten skapar på så vis ett avstånd, men 
samtidigt en ny form av närhet, mellan objekt och subjekt: ett dialo-
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giskt material framträder. Det etnografiska spelet mellan närhet och 
avstånd i samlandets vetenskapliggörande praktiker hänger alltså tätt 
samman med produktionen av närvaro. 

En struktur av värderingar
Eftersom det är en omöjlighet att dokumentera allt i samtiden, mås-
te ett aktivt urval göras vid samtidsinsamling. I kapitel 5, Tanken, 
identifierades empiriskt två olika sorters studieobjekt som oss- eller 
dom-studier. Oss-studierna utgjordes av projekt kring ”vardagsliv”, 
”den lilla människan” och ”människan i centrum”. Den andra gruppen 
ringades av informanterna in med ord som ”demokrati”, ”minorite-
ter” eller ”utanförskap”. Varför blir då vissa sorters samtidsfenomen i 
högre grad samlade än andra? 

Konstvetaren Dan Karlholm har undersökt det han kallar för ”kont-
emporalism”. Han menar att det som anses ”samtida” i dag står för mer 
än en temporal avgränsning. Snarare handlar det numera om att ha en 
aktualitet i samtiden, en sorts struktur av värderingar och affekter som 
av samtiden anses beteckna nuet (Karlholm 2014:10–14). Dokumenta-
tion 14.53 kan betraktas som ett exempel på en företeelse som av sam-
tiden anses betecknande för densamma. Därför är det också lätt att se 
varför projektet omfamnades av både allmänheten, medier och Stock-
holms stad.

Utifrån det hinterland som analyserades i kapitel 2 framträder en 
annan struktur av värderingar, förankrad i värden som jämlikhet och 
demokrati, hämtade från 70-talets tidsanda, men också sprungen ur 
den kritiska museologi som de senaste årens kulturhistoriska verk-
samheter har präglats av. Dessa komponenter betraktar jag som en i 
hög grad styrande ”struktur av värderingar” för urvalet av samtidssam-
landets studieobjekt. På så vis kan både oss- och dom-projekten be-
traktas som kontemporära, men dock med vissa avgränsningar. Hade 
insamlingen exempelvis bedrivits av en mer heterogent sammansatt 
grupp, med avseende på kön, men framför allt ålder, klass och etnici-
tet, är det mycket möjligt att studieobjekten hade sett annorlunda ut. 

Karlholms resonemang kring kontemporalismen är av vikt i detta 
sammanhang också av en annan anledning. Om det kontemporära 
ringas in av samtidens egna föreställningar om vad som är betecknan-
de för nuet riskeras viktiga parametrar att glömmas bort. Samtiden är, 
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så att säga, hemmablind, något som Sigurd Erixon också framhöll. Att 
parallellt arbeta med nuets äldsta struktur som en sorts klangbotten 
mot vilken samtiden kan ställas, kan alltså vara ett effektivt sätt att 
värna komplexitet och nyanser i det som samlas i, och ur, det absoluta 
nuet. 

Detta kan även relateras till de röster i kapitel 3 som efterfråga-
de samordning och riktlinjer för hur samtida åsikter, som går emot 
museernas egen värdegrund, bör hanteras vid dokumentation och 
insamling. I utställningen om Drottninghög hade rasistiska uttalan-
den avlägsnats för att inte misstolkas av allmänheten, men i kapitel 5 
uppmärksammade Ulfstrand att minneslapparna som samlades i sam-
band med Dokumentation 14.53, tvärtom var ovanligt samstämmiga. 
Det finns således en risk att samtidsinsamling exkluderar röster som 
anses problematiska i den egna samtiden, för att samlarna inte har de 
vetenskapliga rutiner och verktyg som behövs för att hantera ett dylikt 
material. 

Presentistiska praktiker
Den moderna historiografins grundläggande princip byggde på en 
idé om att en tidsrymd på ungefär 50 år bör ha förflutit för att skapa 
en nödvändig distans till det studerade objektet (Fareld 2017:26). En 
tydlig åtskillnad mellan nu och då har tidigare varit en förutsättning 
inom kulturhistoriska studier. Hans Ulrich Gumbrecht beskriver sam-
tiden som ett konstant växande nu (2014). Men detta beror inte på att 
historien försvinner till förmån för nuet utan tvärtom att det förgång-
na, tack vare bland annat nya digitala medier, ständigt tillgängliggörs. 
Historien lämnar oss därmed aldrig, utan återskapas ständigt. Denna 
beskrivning kan även appliceras på samlandet av samtid: Dokumen-
tation 14.53, men också Stockholms läns museums digitala insamling 
Samtidsbild, är tydliga exempel på hur det direkta nuet reproduceras 
som historia genom, bland annat, nya digitala medier. På så vis histo-
riseras samtiden och det nära förgångna men utgör samtidigt ändå en 
del av en växande samtid.

När det förflutna aldrig blir passé, upphävs upplevelsen av tiden 
som en linjär progression, menar Gumbrecht (2014). Till följd av det-
ta expanderande nu framträder framtiden inte längre som öppen 
och full av möjligheter. Detta återspeglar en förändring av hur olika 
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temporala begrepp i dag uppfattas och förstås (jfr Fareld 2017:27). Ge-
nomgående i avhandlingens empiriska kapitel har vi sett hur de som 
samlar omförhandlar temporala definitioner genom själva insam-
lingspraktiken – på nätverksmöten, i Hemundersökningen från 1979 
och under Dokumentation 14.53. Men förhandlingarna sker inte utta-
lat, som då Samdok etablerades. Däremot råder konsensus bland prak-
tikens utförare om att samtiden är viktig att samla och dokumentera, 
vilket blev synligt under Samdoks sista möte 2011. Vad då, nu och sedan 
innehållsmässigt utgörs av förhandlas i stället i själva ordnandet av 
samlarna, av tingen och av tanken (jfr Eriksen 2014).

De sätt på vilka ett samhälle relaterar till det förgångna kallas av his-
torikern François Hartog (2015) för ”regimes of historicity”, på svenska 
historicitetsregimer. På ett övergripande plan är begreppet ett verktyg 
för att beskriva det sätt på vilket en grupp människor förstår sig själ-
va. Framför allt är historicitetsregimer ett användbart redskap för att 
förstå det Hartog kallar för ”the moments of crisis of time” (Hartog 
2015:16). Citatet syftar på perioder då vanemässiga sätt att uttrycka idé-
er om då, nu och sedan förlorar sin självklarhet och därmed förändras. 
Hartog menar vidare att en spänning i relationen mellan upplevd er-
farenhet och förväntan skapar ett specifikt förhållande till tid (jfr Kosel-
leck 1985). Den historicitetsregim vi i dag lever i kallar han för ”presen-
tismen” (Hartog 2015). Denna regim är, enligt Hartog, en konsekvens 
av en temporalitetskris (crisis of time) – en reaktion på ett abrupt 
brott i våra upplevelser av dåtid (erfarenhet) och framtid (förväntan). 
Presentismen karaktäriseras därmed i linje med Gumbrecht, av en ex-
trem och omedelbar historisering av samtiden och det nära förgång-
na. I empirin har vi sett hur samtida händelser så gott som omedelbart 
betecknas som historiska genom institutionaliserade minnesprakti-
ker, det som paret Assmann (2008) definierat som det kulturella min-
net.

I linje med Hartog skulle jag därför vilja karaktärisera samtidssam-
landets praktiker som just presentistiska. Samtidigt är insamling på 
kulturhistoriska museer generellt sett villkorad av den inbyggda kon-
flikt som finns mellan museernas interna praktiker, där samla och 
forska delvis har ordnats ut ur verksamheten till fördel för vårda och 
visa. Som nämnts ovan diskuterades inte museernas insamlingsverk-
samhet en enda gång i utredningen Kraftsamling: museisamverkan ger 
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resultat! (SOU 2009:15) och inte heller i den senaste utredningen Ny 
museipolitik behandlas frågan nämnvärt (SOU 2015:89).119 

Den tidsperiod då de moderna museerna etablerades, ca 1750–1850, 
betecknar Hartog som en modern historicitetsregim, som präglades 
av både framåtblickande och historieorienterade praktiker. Idéer om 
framtid och framsteg hängde tätt samman och följdes åt. I dag ser det 
helt annorlunda ut. Framtiden bär nu i stället på ovisshet i form av kli-
mathot, ökade flyktingströmmar och en nyckfull världsekonomi (jfr 
Kverndokk 2017:35). Förut betraktades dåtiden, enligt Hartog, som en 
nyckel för att förstå nutiden, men i dag är det tvärtom – vi använder 
nutiden för att förstå vår dåtid. Presentismen tillmäter alltså inte dåti-
den lika stort värde som tidigare, och gränserna för relevant dåtid för-
flyttas dessutom ständigt närmare nuet. Presentistiska praktiker får på 
så vis större utrymme även inom museernas utåtriktade verksamhet, i 
utställningar och pedagogik. Som nämnts ovan syns även här en ten-
dens att tillämpa det förflutna utifrån den struktur av värderingar som 
av samtiden uppfattas som relevanta (se Karlholm 2014:10). 

Ovan har visats, kanske framför allt i kapitel 5, att flera informanter 
reagerat mot idén om att kartlägga och samla samtid enkom för fram-
tiden och har i stället sett det som en viktig utgångspunkt för insam-
ling att nutidsmaterialet kommer den egna samtiden till del. Detta 
förfarande går i linje med en presentistisk praktik (Hartog 2015:193ff). 
Vissa delar av Dokumentation 14.53 ger också exempel på att våra för-
ståelser av tidsliga begrepp som då, nu och sedan är under förhand-
ling i enlighet med presentismens effekter. I och med att terroratten-
tatet den 7 april i realtid översattes från samtid till historia, innan 
själva händelsen var utagerad och över, gjordes historiepraktiken till 
ett verktyg för att i samtiden bekräfta den historiska vikten av den 
samtida händelsen. Samtidigt bör tillstås att det material som samla-
des också präglades av en direkthet som är svår att nå långt efter att en 
händelse tagit plats. 

*  *  *
 

119 Här utgår arbetet från en indelning av museernas verksamhet i Samlingsförvaltning,  
Kunskapsuppbyggnad och Publik verksamhet, där samlandet inordnas under samlings- 
förvaltning (SOU 2015:89, 173ff). 
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I avhandlingens inledning beskrevs de kulturhistoriska museernas 
verksamhet som byggd kring en rad praktikbaserade interna friktio-
ner, som i takt med museernas professionalisering blivit allt mer åt-
skruvade. Dessa spänningar har potential att vara både produktiva 
och nedbrytande. Genom fyra kapitel har därefter de ordnanden som 
bär museernas samlande av samtiden framåt undersökts: tiden, sam-
larna samt tingen och tanken. Här har visats att det kulturhistoriska 
hinterland som formade det moderna museet har haft fortgående ef-
fekter på samlandet över lag, men även på samlandet av samtid. Men 
det omvända har också framkommit: att samtidsinsamling är ett vik-
tigt verktyg för att få syn på det traditionella samlandets självklara po-
sition i fältet, liksom hur museernas insamlingsverksamhet hela tiden 
ställer nya frågor till övriga museipraktiker. Att samla aktiverar näm-
ligen hela tiden grundläggande etiska och moraliska frågor kring tid, 
plats och social miljö. Utan en aktiv och medveten insamling riskerar 
museernas innehållsverksamhet att stagnera. Det är alltså inte bara via 
utställningar och pedagogik som museer behöver ta plats och ges syn-
lighet i det samtida samhället, utan den insamlande verksamheten be-
höver också få en mental närvaro i offentligheten. Härmed vill jag allt-
så argumentera för nödvändigheten av ett fortsatt expansivt samlande 
på kulturhistoriska museer, genom vilket den övergripande verksam-
heten kontinuerligt utmanas och utvecklas. Via ett sådant arbete blir 
också frågor om vård och gallring kontextualiserade och relevanta. 

Vad är då konsekvenserna av dylika praktiker? Finns det några pro-
blem med att museernas insamling, som i fallet med Dokumentation 
14.53, tar en mer performativ roll? Jag tror att ett samtidsaktivistiskt in-
samlande på många vis bär med sig problematiska aspekter relaterade 
till representation, historieskrivning och det kulturella minnets lång-
siktiga verkningar. Samtidigt tolkar jag inte dessa risker som argu-
ment mot uttalade performativa och aktivistiska syften, så länge dessa 
kontinuerligt utvärderas och förhåller sig till andra syften som histo-
rieskrivning, framtida forskning och ”handlingen i sig”. Jag vill däre-
mot hävda att inkluderandet av samtidsfrågor i pedagogik och utställ-
ningsverksamhet ligger närmare ett presentistiskt förhållningssätt 
med tvivelaktiga effekter, än blott och bart insamlandet av desamma. 
Annorlunda uttryckt så utgör samtidsinsamlingens materiella effek-
ter en mer bestående form av inkludering än när enbart en i samtiden 
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rådande struktur av värderingar får styra urvalet av den historia som 
berättas i utställningar och annan utåtriktad verksamhet. Vad museer-
na samlar, hur de samlar och vad det som samlas ämnar representera 
är alltså av största vikt, men viktigast av allt är att museer fortsätter att 
aktivt samla. Det materiella har betydelse nu, då och i framtiden.
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Summary

Collecting 
Contemporary 
Collecting Practices and Temporality  
at Museums of Cultural History in Sweden

1. The Collecting – an introduction
This thesis concerns contemporary collecting practices at museums of 
cultural history in Sweden. The overall focus of the study is to find out 
what types of meanings are ascribed to different ways of collecting, 
and how the museum collectors think and talk about their work. In 
other words, which ideas that effect and define the practice, and how 
these ideas can be understood and connected to society at large. The 
object of study is subsequently formed by the collecting practices of 
the museums, especially those, which are oriented towards contem-
porary society.

The collecting of today is extremely selective in comparison to the 
extensive collecting that took place during the 19th century, a period of 
time when the major parts of the modern museum complex was deve-
loped (T Bennett 1995). The care for, and exhibiting of, the collections 
are to a large extent in focus in the museum practices of today, rather 
than the collecting of objects, a fact that in my opinion, is underexpo-
sed. A given outcome of this study is hence to shed light on this fact as 
well as on the construction of both new and old collecting practices. 
By studying contemporary collecting, knowledge of pre-existing, more 
general practices of ordering the collecting at museums of cultural 
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history in Sweden, will be obtained (Law 1994:103ff; jfr Hörnfeldt 2009; 
Göransson 2012). 

As mentioned above, collecting as a memory practice has develo-
ped over time. During the 20th century, the political debate in Sweden 
eventually put focus on collecting the societal effects of the industrial 
revolution: for instance, the material culture of the labouring classes. 
In the 1970s a national museum network was established to coordina-
te contemporary collecting practices in the country (Silvén 1997:29f). 
In 1977 the project was named Samdok. At the same time concepts 
such as “contemporary collecting” or “collecting the present” were 
established in a Swedish context (in Swedish: “samtidsinsamling” and 
“nutidsinsamling). It was now possible to distinguish between diffe-
rent ways of collecting – one with its origin in an historical gaze, and 
another focusing on what had yet to become history. 34 years later, 
this collaboration between Swedish museums of all sizes ended and 
took new forms.

This study takes off from two questions related to the process des-
cribed above: How is the practice of collecting understood at muse-
ums of cultural history today, and how are these modes of ordering ef-
fected when museums explicitly collect the “present” rather than the 
“past”? Within the frames of the above described museological, as well 
as historical, context the aim is to examine how the present day has been 
collected, what modes of ordering were activated, as well as what relational 
effects contemporary collecting has had on the knowledge-building processes 
within the practice.

The overall theoretical framework of the study stands on actor 
network theory (ANT). The actor network model is here used as a 
theoretical tool to help to understand how agency, and processes of 
knowledge production work. Hence, the aim is not to identify agents 
or networks, but rather to extract an understanding of how these pro-
cesses come about and the relational effects of the different modes of 
ordering. In addition, theoretical tools from memory studies, as well 
as theories on knowledge building processes, are applied. 

According to the sociologist John Law, the patterns that are exa-
mined in network-studies are by nature temporary, repetitive, and 
processual (Law 1994:79, 108). If so, how is it even possible to study 
patterns among this multitude of networks? One way to go about 
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this is, according to Law, to understand the networking as “modes of 
ordering”. Sociologists Bruno Latour and Michel Callon have another 
take on this, using the concept of “translation” (Law 1994:101). Conse-
quently, this study approaches actor network theory by identifying 
different modes of ordering on a general level of networking within the 
practice of collecting but instead applying translation when exami-
ning the tangible and intimate processes of knowledge building in 
the material at hand (The concept of “translation” is applied in chap-
ter 4, The Objects, studying how a home was “translated” into a muse-
um object). For example the different chapters in the thesis are selec-
ted analytically by detecting different ways of ordering the collecting 
practice: ordering the Time (2), the Collectors (3), the Objects (4), and 
the objects of study – the Ideas (5).

English and Literary studies Professor Aleida Assmann and her hus-
band, the archaeologist and Egyptologist, Jan Assmann have develo-
ped a theoretical framework to better understand how the notion of 
“memory” is entangled with the notion of “culture”. Memory practi-
ces performed on an everyday basis the Assmanns call the “commu-
nicative memory”. The “cultural memory”, on the other hand, refers 
to when institutions collect and preserve different expressions of the 
communicative memory, in other words, museums and archives (A Ass-
mann 2008; J Assmann 2008). Furthermore, Aleida Assmann divides 
the cultural memory practices (e g museum work) into an active and a 
passive part. The active part, the canon, transforms the past to a thing 
of the present while the passive part, the archive, collects and preser-
ves the past as historical objects (A Assmann 2008:100ff). In a museum 
setting, outreach activities such as exhibitions and school programs, 
are logically interpreted as canonic practices, while the collecting and 
caring belong to the archival ones. In the thesis these two different 
practices – the canonic and the archival – are used to shed light on the 
temporal aspects of producing heritage, as well as history, within a 
museological context (e g collecting the present rather than the past).

The empirical material was collected through a combination of in-
terviews and participant observations. Furthermore, archival studies 
were executed at the Nordiska museet archive, were two “contempo-
rary” collections where examined, one from 1979 and one from 1986 
(Nordiska museet was founded in 1880 by Artur Hazelius). But the 
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time spent in the archive is also to be considered as a form of parti-
cipant observation, since the physical place, and the people working 
there, were of interest for the study as well. The eleven in-depth inter-
views were conducted with representatives from the same number 
of museums. What these museums all had in common was that they 
all still collected, and the fact that their collections were profiled as 
cultural history. The participant observation took place on a number 
of network meetings, beginning with the last meeting organized by 
Samdok and thereafter in participating in the processes leading up to 
a new network for contemporary collecting named DOSS (is an acro-
nym which means “to Document the Contemporary Sweden”).

Inspired by the sociologists Jean-Claude Passeron’s and Jacque Re-
vel’s research how to “think with case-studies” each empirical chapter 
is based on a specific case study (Passeron & Revel 2005). As opposed 
to a case study, an example makes the general specific and the speci-
fic general. A case study on the other hand, Passeron and Revel argue, 
can be used as a means to challenge established truths. A case study is 
sprung out of a conflict between some sort of plan and the expected 
outcome from using this plan. According to Passeron and Revel, this 
built-in conflict is productive and multi layered, which makes it analy-
tically interesting. Though chapter 2, The Time, is not based on a case 
study, chapter 3, 4, and 5 are. In chapter 3, The Collectors, the conflict 
concerns how to keep collecting the present, while the practice is un-
der internal and external critique. In chapter 4, The Objects, the con-
flict is about the ambivalence of using old methods while collecting 
and documenting a contemporary home, and chapter 5, The Ideas, 
shows conflicting interests in a collecting project from 2017, display-
ing different ideas of how to, as well as what to, collect in the contem-
porary society. 

2. The Time – or the Territory Before Now
The focus of this chapter is on the complex relations that took place 
before the collecting of today, those historical doings that made the 
practice of contemporary collecting possible (see Mellander 2018:48ff, 
255). In this analysis John Law’s concept of a “hinterland” is essential 
(Law 2004). This, originally German expression should, according to 
Law, be understood as a land that stretches out behind the present, 
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or as in this chapter’s title – a territory before now. A hinterland can 
therefore be described as a stencil that determines what is, or is not, 
possible to say, think or do in the present. Law describes this territory 
before now as bundles of social and material prerequisites that have 
grown out of history (Law 2004:34). This land of the past is constantly 
performed in the present by different actors with different qualities, 
as texts, institutions, objects, or practices. Therefore, depending on 
events in the present, these historically founded actors are changeable 
(see Mellander 2018:255). 

In this chapter, the 19th century is described as a mode of ordering, 
where social theories marked by evolutionary ideas took material 
shape with the aid of the latest technological inventions. Hence, pe-
ople from different classes could unite in a knowledge project marked 
by a national key signature. In other words, the collecting of the past 
during the 19th century, united the present.

From the 1950’s and onwards the cultural politics in Sweden whe-
re more formalized. But even before that, so called expeditions, col-
lecting material and immaterial cultural history, were formalized in 
Sweden (Nilsson 1996:110, 115f). Later, these grand scale collecting pro-
jects, came to act as a role model for collecting the industrial history 
that had been neglected during the first half of the 20th century. These 
modes of ordering the collecting practices also inspired the way Sam-
dok was initially organized (Näsman 2014:18, 180). 

The museums in the country were, post-war, marked by a distinct 
social political commitment (Nilsson 1996:74ff). Due to renewed cul-
tural politics from the 1950s and onwards the main focus in museum 
work shifted from collections and research to exhibitions and lear-
ning programmes. In effect outreach activities gained funding. One 
example of these political shifts is the formation of a state funded 
trust in 1967 called Riksutställningar (in English “The national exhibi-
tion trust”) (Näsman 2014:71). 

The founding of Samdok in 1977 can be interpreted as another out-
come of this new focus on the needs of the contemporary citizens. 
This cooperative for collecting and coordination of contemporary 
collecting is here analysed as a “border object” (Star & Griesemer 
1989:411). A border object is constituted when actors within different 
community practices are forced to cooperate despite differences in 
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aims and objectives. Even though the participating actors never reach 
total consensus, they have common interests enough to make the 
cooperation meaningful. As a border object Samdok has subsequent-
ly had the means to build on and develop traditional collecting prac-
tices and, at the same time, implement new temporal concepts such 
as “contemporary” collecting. This association is hence described as a 
border object, negotiated and shaped between actors such as the na-
tional state, traditional collecting practices focusing on the past, the 
emancipatory zeitgeist of the 1970s and the Nordic museum. 

The turn towards the present within museum collecting has hence 
been described as both a natural progression, an expected faze in the 
progress of the practice, as well as something radical, new, and diffe-
rent. Thanks to border objects such as Samdok very diverse ways of 
collecting the contemporary have been able to exist and progress in 
parallel. 

3. The Collectors – Backstage Meetings
The focus of this chapter is to examine what relational effects forma-
lized meetings between the collectors have had on the practice. By 
studying these meetings, the aim has also been to assess how the pro-
fessional collectors within the practice of contemporary collecting or-
ganize themselves as a “mode of ordering” (Law 2004). This is prima-
rily done by assessing Samdok’s last meeting in 2011 as a case study. 
Drawing on the assumption of a constant interplay between place and 
human, these meetings have been defined as a spatiality, stretched 
out over time and place (cf Göransson 2012:29). When asked, the Sam-
dok-members describe these meetings as an on-going conversation, 
where the participants share experiences of contemporary collecting, 
but also as a specific way of reflecting on what they do.

However, meeting up in this way, to negotiate the content of muse-
um work, is not new to the profession. The formation of a memory-po-
litical network was, in fact, an important stepping stone in the way 
the Swedish museum landscape took shape. The foundation of “Mu-
seimannaföreningen” (the museum association of the time) in 1906, 
the foremost museum association of the time, can be understood as 
an essential part of a nation-building process (Arcadius 1997). These 
museum meetings should therefore be understood as a way of sustai-
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ning the practice as well giving visibility to the work. This way of orga-
nizing the profession, by stretched-out spatialities, is in this chapter 
defined as a long-lasting material and semiotic relationship. However, 
during the first ten years of the 21st century the contemporary collec-
ting changed seat from the front to the back stage of the museum pro-
fessions. 

Furthermore, the research material shows that the zeitgeist in 
which Samdok took form, the same zeitgeist that dominated most of 
the collectors’ formative years, has made a major impact on what cont-
emporary collecting is thought to be, even today. The participants in 
the late Samdok and in DOSS today, consists of a, to a large extent, ho-
mogenous group of people – most of them middle aged women, born 
in Sweden with a university degree in the humanities. 

During Samdok’s last meeting in 2011 the participants were asked 
to discuss what parts of the practice they wanted to prioritize in the 
future. Some of the members wanted to focus on method- and know-
ledge building, and others emphasized joint collecting projects. It be-
came clear that there existed different ideas of the prime aim of the 
network. What did not come up for discussion however, was what the 
“contemporary” part of the practice meant. It seemed to be self-evi-
dent to the participants, in other words it was, what Law and Latour 
call “black boxed” (Law 1994:101ff; Latour 1999:304). In total the case 
study, Samdoks’ final meeting, shows a sequence of frictions within 
the association, but also between the network and the existing mu-
seological context, exampled by the decision of the Director of the 
Nordic museum at the time, Christina Mattsson, to dissolve Samdok. 
Together, these findings are interpreted as the end of Samdok as a 
functioning border object.

In the latter part of the chapter the meetings of the association fol-
lowing Samdok, DOSS, is accounted for. With a significantly reduced 
content the annual autumn meetings constitutes the main part of 
DOSS’ assignments. To a large extent the meetings are now used as a 
reflexive way of examining the practice. Subsequently the material 
shows that the practitioners study their own work as much as the cho-
sen object of study. The professional gaze is therefore constantly two-
fold (Goodwin 1994:605). Finally, it is suggested that this introspecti-
ve way of performing contemporary collecting has in consequence 
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contributed to a reduced mass of material objects and subsequently 
an increase in immaterial collecting.

However, at the same time as the concept of contemporary collec-
ting has had reduced influence on collecting practices, a general focus 
on the contemporary society has increased within all museum work, 
but especially in outreach. In consequence these stretched-out spati-
alities are dispatched to the backstage of the museum complex, partly 
visible, partly hidden. 

4. The Objects – a Scattered Whole 
Samdok’s work was originally organized through eleven working 
groups called “pools”. As early as in 1979 the pool for domestic life ini-
tiated its second collecting project. The venture was run by the Nordic 
museum over a time period of two months. This innovative contem-
porary collecting project constitutes the case study of this chapter. 
However, this case does not necessarily display the most typical or ge-
neral of Samdok’s pool work. On the contrary, this material displays a 
complex and many-layered overlap of different modes of ordering the 
contemporary society at the time. 

The analysis is applied to a specific object – the material collected 
from one specific home, in a suburb just north of the Swedish capital, 
Stockholm. By a close reading of the material collected this chapter 
investigates how a museum object is made when it was supposed to 
represent the present rather than the past, as well as the relational ef-
fects between this knowledge process and the temporal focus of the 
project.

The contents of the project from 1979 contained a material selection 
of original objects but foremost what Latour calls “translations” – in-
ventory lists, photographs, transcribed interviews et cetera. These dis-
parate items, collected during two months in the fall of 1979, together 
formed a sort of statement about a specific time and place. As in all 
ethnographic research the project was marked by a layered content: 
One part consisted of the material collected and the other of marks, 
imprints made on the objects by the collectors such as the technolo-
gies used, notes and scribbles in the margins (fc Gustavsson 2014; Lil-
ja 1996; Nilsson 1996). But, in most cases, there is a gap between the 
time period (and/or the people) the collected material is meant to re-



235

SUMMARY

present, and the technologies used to collect them. The large cultural 
historical expeditions that marked the ethnographic work of the first 
half of the 20th century were, for example, conducted with the help 
of the latest technologies of the time – the camera, the car, the train, 
et cetera (Gustavsson 2014). There was consequently a built-in distan-
ce between the present time conducting the collecting (a collecting 
subject) and the time period that the collected material was meant to 
represent (the object of study), an assumed past. In the case study at 
hand this kind of distance is lacking. The subject and object are from 
the same time and place. There is instead a spatial intimacy, someti-
mes even a fusion between the two.

What distinguished the collected material in this study of domestic 
life was the multitude of layers of translations. Apart from the acqui-
sition of nearly every object in the bedroom shared by the two boys, 
every item in the whole house, in every drawer, cupboard and cabinet, 
were listed. These translations later became objects in their own right, 
given an almost poetic capacity, scaled down to informative listings 
triggering the reader’s imagination (see Gumbrecht 2004). These mu-
seum-made objects were also marked by an underlying, unvoiced re-
ceiver – the researchers of the future – in other words “me”. The mate-
rial was organized and structured in a way to make the house, and the 
people living there, understandable for coming generations. Further-
more, these methodological tools to organize the collected material, 
can be understood as, what science historians Lorraine Daston and 
Peter Galison call tools for objectivity (Daston & Galison 1992:81–128).

All in all, the work of the Domestic pool has come to form a promi-
nent place in the history-making of Samdok. This kind of well-structu-
red and elaborate studies have, over time, become an important piece 
in the Samdok puzzle. 

5. The Ideas – the Present as an Object of Study 
In this chapter the case study is based on a contemporary collecting 
project from today, namely the collection named “Dokumentation 
14:53” consisting of a variety of recordings regarding the terror attack 
that took place in the Swedish capital in the spring of 2017. In 2.53 p m, 
on the 7th of April, the police in Stockholm was alarmed about a vehic-
le that had hurt and killed a number of people in the busiest shopping 
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street in the city – Drottninggatan (5 people were killed). The vehicle 
turned out to be a stolen truck, which had been driven at high speed 
down the street to finally crash into the big shopping mall Åhléns City. 
The driver fled the area but was arrested later that afternoon at about 
8.30 p m. (On the 7th of June 2018, the driver Rakhmat Akilov, was sen-
tenced to life in prison for terror crimes. In addition, Akilov was also 
extradited and banned from Sweden for life.) 

The day after, Stockholmers in mourning left flowers, teddy-bears, 
and text messages outside the crashed storefront in Drottninggatan. 
The following days this public mourning practice marked the inner-ci-
ty space, from Åhléns City to the big square Sergels Torg. On the 9th of 
April a manifestation was held in honour of the victims. At precisely 
2.53 p m tens of thousands of people gathered, united in a minute of si-
lence. 

The Monday after the attempt the City museum in Stockholm, to-
gether with the Stockholm County museum, started a joint digital 
collection of the reactions to the events played out the previous Fri-
day. The project was named “Dokumentation 14.53”. The collected ma-
terial (stories, photographs, and screen dumps, was shared instantly 
on a digital platform on Tumblr. The photographs are still available 
on the Stockholm County Museum’s digital platform, “Samtidsbild”. 
One of the initiators of the collection was Anna Ulfstrand, at the time 
employed as head of the Department for Knowledge-Building, a mu-
seum section with an outspoken focus on contemporary collecting. 
As mentioned above, Dokumentation 14.53 together with Ulfstrand’s 
accounts of the events, constitutes the case study of this chapter. The 
main mode of ordering studied here is how the collectors organize 
and choose what contemporary phenomena to collect: In a double 
sense, their present objects of study. 

The case study allows us to see how a network of actors, with part-
ly common, and partly differing, interests come together during the 
following weeks after the attempt. For a while, the City Museum, the 
Stockholm County Museum, Åhléns City, the Stockholm House of 
Culture & City Theatre, together with the city’s crisis team (CKL) and 
a variety of media channels, all worked together. However, during this 
process the City Museum developed a double object of study. In the 
beginning the goal was to capture a public mourning process but, as 
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a consequence of this activity, the museum saw it necessary to register 
and reflect upon their own part in this process. For example, the City 
Museum had to guard their own purposes as a memory institution 
when working together with commercial businesses as Åhléns City 
and different media actors. 

The aim of the project is however analysed as threefold: firstly, to 
gather a material basis building on the city’s history-writing, second-
ly to communicate, via social media, the collected material in the mo-
ment of collecting, and thirdly to be part in the act in itself – to be pre-
sent in the present as a museum.

These three underlying purposes were also detected in the inter-
views with collectors form the profession. Furthermore, the inter-
viewees all related their present work to the practices of Samdok. They 
used the association both as a role model in the field of contemporary 
collecting and as an actor to contrast their own collecting to. Most of 
the participants underlined the communicative aspects of the collec-
ting as a prominent part of the practice. While the practitioners di-
sagree with the early Samdok ideas of mapping the present, many of 
them still communicate values that can be traced back to the zeitgeist 
that dominated the society of the 1970s – equality, democracy and in-
clusion – as well as the critical museology that has made an imprint 
on the three latest decennials (B Svensson 1997). These values marked 
by an inclusive aspiration are, in the chapter, analysed as an ordering 
structure of values that significantly effects the selection of contem-
porary objects of study.

According to Aleida Assmann (2008) the Archive collects historical 
objects and preserves them as history, while the Canon transforms 
historical objects to contemporary ones. However, the material of 
Dokumentation 14.53 displays a number of anomalies compared to 
the assumed collecting practices of the cultural memory. Via the digi-
tal collection the City Museum made history of the on-going present 
when, at the same time, archiving and communicating the material. 
Here, the Canon and the Archive is activated simultaneously. The col-
lection is hence made both “new” and “old”, present and historical, in 
a performative, circular movement. This process is analysed as an ex-
ample of how understandings of temporal concepts, such as the past, 
present, and future, are under negotiation. Elements such as materiali-
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ty, performativity, and mediality are crucial in these negotiations. With 
the help of social media the historical/contemporary material is given 
a digital materiality in the shape of what Latour calls immutable mobi-
les, which makes the collections visible, sharable and, in this, a most 
effective mediality (Latour 1986; Latour 1987).

6. The Present – a Historical Now
Through four chapters, the modes of ordering the Time, the Col-
lectors, the Objects, and the Ideas have been examined. The material 
analysed has shown that the cultural historical Hinterland that shap-
ed the modern museum has had lasting effects on museum-collecting 
at large, but also on contemporary collecting practices. However, the 
reversed is also true: Contemporary collecting often acts as an impor-
tant tool to make the self-evident position of traditional collecting, 
visible. As the act of collecting activates fundamental ethical and mo-
ral questions concerning time, place and social conditions, the prac-
tice has had constant effects on museum work in general. Therefore, 
without an active and aware collecting, the content of museum work 
is in risk of stagnating. It is not only through exhibitions and outreach 
work that museums should have a contemporary societal awareness, 
but the collecting practices also deserve a mental presence in the 
public space. Stating this, I argue the necessity of a continued expansi-
ve collecting at museums of cultural history, by which the general mu-
seum-work is pushed forward and expanded. 

What, then, are the consequences of collecting the contemporary? 
Are there any risks aligned with a performative mode of collecting, as 
in the case of Dokumentation 14.53? Collecting the present in a per-
formative mode, with underlying aims of societal change, could have 
problematic effects related to questions of representation, the writing 
of history, and the cultural memory’s long-lasting consequences. At 
the same time these risks are not to be used as an argument against 
outspoken performative and activist purposes, as long as the results 
are continually evaluated and put in relation to the other aims of me-
mory institutions, such as collecting a material basis for a complex 
and in-depth way of conducting historical research in the future as 
well as “the act in itself”. However, I would argue that including high 
profiled contemporary perspectives in outreach and exhibition work 
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is more in line with what the historian François Hartog calls, a presen-
tistic approach, which might have ambiguous consequences (Hartog 
2015). To collect and record expressions of the same contemporary per-
spectives is on the contrary a way of dealing with the blinding effects 
of being in the present. Differently put, collecting the material objects 
of the present give a longer lasting form of inclusion than when only a 
contemporary structure of values has the means to select which know-
ledge about the past that is communicated in museum exhibitions 
and learning activities. What museums collect, how they collect, and 
what the collected material is meant to represent is of great impor-
tance. The objects of the world are significant: now, then, and in the 
future. 
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Inspelade intervjuer 
Nordiska museet (Stiftelse, Stockholm)

Eva Silvén, född 1949
2016-10-03. 1,27 h
Från Visby/Sigtuna. Bosatt i Stockholm
Intervju utförd på hotell Malmen i Stockholm 
Utbildning: Filosofie doktor i etnologi

Sörmlands museum (Regionalt, Nyköping)
Lena Wernevik, född 1951
2014-10-08. 1,53 h och 1,05 h i arkiv
Från Norrköping. Bosatt i Nyköping
Intervju utförd på Sörmlands museum
Utbildning: etnologi

Mölndals stadsmuseum (Kommunalt, Mölndal)
Ulla Hassselqvist, född 1957
2014-11-27. 1,55 h (därefter rundvandring i magasin/utställningar ca 40min)
Från Stockholm. Bosatt i Göteborg. 
Intervju utförd på Mölndals museum
Utbildning: bebyggelseantikvarie

Göteborgs stadsmuseum (Kommunalt, Göteborg)
Marie Nyberg, född 1957
2016-11-01. 1,50 h
Från Göteborg. Bosatt i Göteborg
Intervju utförd på Göteborgs stadsmuseum
Utbildning: etnologi, filosofi, kvinnohistoria (kulturvetarlinjen)
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Stadsmuseet i Stockholm (Kommunalt, Stockholm)
Anna Ulfstrand, född 1960
2017-06-26. 2,19 h
Från Lund. Bosatt i Stockholm.
Intervju utförd i Stadsmuseets tillfälliga kontorslokaler i Frihamnen.
Utbildning: fotograf, etnologi 

Kulturen i Lund (Kommunalt, Lund)
Charlotte Åkerman, född 1960
2016-11-16. 1,02 h
Från Borås/Skåne. Bosatt i Lund 
Intervju utförd på Kulturen i Lund
Utbildning: Konst, etnologi, arkeologi och historia (kulturvetarlinjen).

Västerbottens museum (Regionalt, Umeå)
Åsa Stenström, född 1969
2016-11-22. 1,23 h
Från Gävle/Pauliström. Bosatt i Umeå (vid intervjutillfället) 
Intervju utförd på Västerbottens museum
Utbildning: museologi, arkeologi, etnologi

Tekniska museet (Stiftelse, Stockholm)
Peter Du Rietz, född 1971
2014-11-21. 1,29 h (därtill visning av magasin ca 30 min)
Från Stockholm. Bosatt i Stockholm
Intervju utförd på Tekniska museet
Utbildning: etnologi (kulturvetarlinjen) 

Stockholms läns museum (Regionalt, Stockholm)
Elisabeth Boogh, född 1970
2014-10-21. 2,25 h
Från Västergötland Bosatt i Nacka (Stockholm)
Intervju utförd på Stockholms läns museum
Utbildning: Bachelor of Arts in Photography, London

 
 
 
 



243

KÄLLFÖRTECKNING

Upplandsmuseet (Regionalt, Uppsala)
Cecilia Bygdell, född 1974
2014-11-12. 1,41 h (därefter rundvandring i magasin ca 1h)
Från Umeå. Bosatt i Söderfors (Uppland)
Intervju utförd på Upplandsmuseets magasin i Morgongåva.
Utbildning: etnologi, filosofie doktor i kulturgeografi.

Norrbottens museum (Regionalt, Luleå)
Sophie Nyblom, född 1979
2017-03-31. 1,56 h (därefter rundvandring i magasin ca 2h)
Från Nykarleby (Finland). Bosatt i Skellefteå
Intervju utförd på Norrbottens museums magasin 
Utbildning: etnologi

Studiebesök/samtal
Nordiska museet

Eva Fägerborg 2011-09-22
Christian Richette 2011-09-29 (inkl besök i arkivet)
Lena Palmqvist och Karin Dern 2011-10-12
Annika Tyrfelt 2012-03-16
Jonas Engman 2013-10-09 (inkl besök i arkivet)
Besök på Antikvariska avdelningen för inventering av Hempoolens rapporter 
2012-02-16

Observationer
Medföljande observation 

Nordiska museets märkerska, Zingoalla Roseqvist, en förmiddag ht 2011

Arkivobservationer 
Sex besök på Nordiska museets arkiv på Garnisonen under ht 2011 och vt 2012
(11-09-29, 12-01-19, 12-01-26, 12-02-23, 12-02-09, 12-02-10)

Möte om Samdoks framtid
Stadsmuseet i Stockholm, 2012-03-19

Konstituerande möte för DOSS
Stadsmuseet i Stockholm, 2012-03-19 
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Uppstartsmöte med Mångfaldsgruppen
Västerbottens museum 2016-11-23

Höstmöten
Nordiska museet, Stockholm, Återvändande som metod och möjlighet.  
2011-11-17/18
Malmö museer, Malmö, Nätverket för samtidsdokumentation.  
2012-11-15/16 
Stockholms stadsmuseum, Stockholm, Samtidsdokumentationer  
och det digitala materialet. 2013-11-28/29
Göteborgs stadsmuseum, Göteborg, Känsliga och svåra teman  
vid samtidsdokumentationer – erfarenheter, etik och metod, 2014-11-27/28
Västerbottens museum, Umeå, Vem äger framtiden? Vem äger historien?  
2016-11-23/24 

Vårmöten
Världen här och nu, Spår 6 – Samlingar och nätverk: ”Samtidsdokumentation  
och kunskapsuppbyggnad i en föränderlig värld”. Göteborg, 2012-03-28/30
Tell me more, Spår 6 – Urval och insamling: ”är det ute att samla?”.  
Umeå, 2014-04-8/10

Konferens: Museums in times of migration and mobility
Malmö högskola 16-02-25/26

Inspelad intervju under höstmöte
Kvinna född 1959, Västergötlandsmuseum
2011-11-17. 19 min
Från Västergötland. Bosatt i Västergötland.
Intervju utförd på Nordiska museet i samband med Samdoks  
sista Höstmöte.
Utbildning: agrarhistoria och etnologi

Arkivmaterial
Hemundersökning 1979, Nordiska museets arkiv
Hemundersökning 1986, Nordiska museets arkiv
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Refererade hemsidor
Digitalt museum: <digitaltmuseum.se>
Historiska museet: <https://historiska.se/home>
Nordiska museet: <www.nordiskamuseet.se>
Riksförbundet Sveriges Museer – Samdok: <www.sverigesmuseer.se/?s=samdok>
Röhsska museets hemsida: <http://rohsska.se/om-rohsska-museet/historik/1303/>
Samtidsbild: <stockholmslansmuseum.se/sokbilder/fotosamlingar/fotoprojekt/

samtidsbild>
Stadsmuseet i Stockholm: <stadsmuseet.stockholm.se>

Allt material genererat av författaren förvaras på Institutionen för etnologi,  
religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.
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D en här avhandlingen handlar om kulturhistoriska 
museers samtidsinsamling. Att samla och dokumen-
tera den egna samtiden är en praktik som i Sverige 

utvecklades på 1970-talet. Syftet var att de kultur historiska 
museerna, på ett samordnat och systematiskt vis, även i fram-
tiden skulle kunna berätta om den tid som gått. Med hjälp av 
etnografiska metoder undersöks i den här avhandlingen hur 
formandet av denna praktik har gått till. Hur påverkas den kun-
skap som produceras inom ramen för museernas verksamhet 
av att byggas ur ett pågående, samtida fenomen, snarare än ett 
historiskt? Vilka är effekterna av att det historiska djupet har 
blivit så grunt att vi skapar historia direkt ur samtiden?

Att museer ägnar sig åt att samla samtid är emellertid inte 
någon självklarhet. Museer har sedan länge förvärvat det som 
är gammalt. I dag är följaktligen de flesta musei magasin fulla 
av artefakter med hög ålder. Stora resurser läggs därför på sam-
lingsförvaltning. En betydande del av budgeten går även till 
att öka antalet besökare genom publikvinnande utställningar. 
I ljuset av dessa förhållanden är museernas ekonomiska förut-
sättningar till insamling ytterst begränsade. 

Samtidigt produceras i dag fler föremål än någonsin tidigare i 
historien. Därtill lever vi i en tid där ekonomiska, teknolo giska, 
politiska och miljömässiga processer i snabb takt förändrar 
människors vardagsliv på ett fundamentalt sätt. De kultur-
historiska museernas uppdrag kan samman fattas med verben 
samla, vårda, visa. Men hur går egent ligen samlandet till när 
resurserna är begränsade och samhälls förändringarna snabba? 
Hur möter museerna dessa utmaningar i det vardagliga insam-
lingsarbetet?
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