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Inledning

I denna uppsats undersöks hur arkivarier vid olika statliga kulturarvsinstitutioner 
skapar minnen genom att  dokumentera andra människors berättelser.  Detta kan 
ske genom metoder förknippade med  oral history,  eller det som i Sverige ofta 
kallas samtidsdokumentation. Att arkivarier ska arbeta på detta vis har emellertid 
varit långt ifrån självklart. Traditionellt har yrkesrollen inneburit att förvalta och 
bevara information som har skapats på annat håll. Att då aktivt påverka arkivets 
innehåll,  eller  rentav  skapa  källmaterial  har  ansetts  bryta  mot  arkivariens 
objektivitet och informationens bevisvärde. Det är emellertid inte lika många som 
idag tror  på arkivet  som förvaltare  av en objektiv sanning.  Det  finns  en ökad 
förståelse  för  att  arkiven  främst  bevarar  information  från  de  inflytelserika  i 
samhället. Det objektiva förvaltandet har visat sig vara förvaltandet av maktens 
perspektiv. Detta har bland annat framträtt vid eftersökningar av marginaliserade 
gruppers historia. Det har i sådana fall i bästa fall gått att se hur myndigheter har 
agerat gentemot dem. Källmaterial som förmedlar den marginaliserade gruppens 
perspektiv har däremot saknats.

Detta har lett till nya insikter. Istället för en passiv och objektiv roll anses det, 
vilket jag kommer att redogöra för senare i denna uppsats, att arkivarien behöver 
vara aktiv  och utåtriktad.  Arkivarien  är  den yrkesperson som kan se vad som 
saknas i  arkivet  och det är   i  detta  sammanhang som det  blir  intressant att  se 
närmare  på  muntlig  dokumentation  som  en  framkomlig  väg  för  att  skapa 
alternativa  källor.  Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  arkivarier 
dokumenterar  och  är  medskapare  till  ett  muntligt  källmaterial  och  därmed 
medverkar till en ökad  pluralism. Målet är att synliggöra hur arbetet mot ökad 
mångfald i arkiven går till.  Jag hoppas vidare att denna studie ska bidra till  en 
ökad kunskap om hur arkivarier kan arbeta med muntlig dokumentation.

Begreppen oral history och samtidsdokumentation

För att det inte ska råda någon begreppsförvirring är det relevant att redan här se 
närmare på två termer, oral history och samtidsdokumentation. Det förstnämnda 
begreppet översätts av Nationalencyklopedin till ”muntlig historieforskning” och 
syftar  vanligen  på  forskning  baserad  på  ”frågelistor,  enkäter,  intervjuer, 
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djupintervjuer eller videotape”.1 Här åsyftas alltså  en forskningsinriktning inom 
historievetenskapen.  Begreppet  har  dock  flera  betydelser.  The  Oral  History 
Association (OHA), som utgör ett internationellt nätverk för historiker, arkivarier 
och bibliotekarier på området, beskriver termen så här:

Oral history is a field of study and a method of gathering, preserving and interpreting the 
voices and memories of people, communities, and participants in past events. Oral history is 
both the oldest type of historical inquiry,  predating the written word, and one of the most 
modern,  initiated  with  tape  recorders  in  the  1940s  and  now  using  21st-century  digital 
technologies.2

Här beskrivs alltså oral history också som en metodologisk process. I metoden 
ingår  alltså  inte  bara  att  tolka  utan  även att  samla  och bevara.  Det  är  de  två 
sistnämnda  orden  som  står  i  fokus  i  denna  uppsats  då  jag  vill  undersöka 
arkivariens arbete. Jag utgår ifrån att dennes uppgift inte i första hand är att tolka 
utan att säkerställa att andra kan använda information i ett insamlat material.

Oral history kan dock inte med enkelhet bara beskrivas som en metod. I själva 
verket finns det flera metoder inom oral history. Dessutom syftar begreppet ibland 
på något mer än en metod eller vetenskaplig inriktning. Oral history kan också 
vara  ett  uttryck  för  en  strävan  mot  att  skriva  en  mer  demokratisk  historia. 3 
Begreppet innebär emellertid inte med automatik ökad rättvisa. I följande kapitel 
kommer  det  att  visa  sig  att  oral  history även  har  använts  för  att  komplettera 
kunskapen om i samhället inflytelserika personer. Min användning av begreppet 
oral history utgår dock från OHA:s definition, med tillägget att det rör sig om flera 
olika metoder för att samla, bevara och tolka information.

I Sverige brukar insamlandet av muntligt källmaterial vid olika institutioner 
gå under begreppet samtidsdokumentation.  Någon bestämd definition av denna 
term tycks inte finnas. Begreppet är emellertid förknippat med det svenska nät-
verket Samdok som existerade mellan 1977-2011. Detta var en ”samarbetsorga-
nisation för samtidsinriktad insamling, dokumentation och forskning”.4 Nordiska 
museet,  som  utgjorde  navet  i  organisationen,  beskriver  sin  dokumentations-
verksamhet så här:

När museer dokumenterar vardagsliv och företeelser i tiden handlar det om att observera och 
beskriva, intervjua och fotografera och samla in föremål. Samtiden är utgångspunkten, men 
ofta med historiska tillbakablickar.5

Samtidsdokumentation kan därmed sägas vara ett bredare begrepp än oral history 
då det  består av mer än att  intervjua eller  samla in  berättelser.  Denna uppsats 
ämnar  primärt  att  undersöka  de  delar  av  samtidsdokumentationen  i  svenska 

1 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: oral history [2014-12-12]
2 Oral History Associations webbsida > Resources > Oral history: Defined [ 2015-01-23]
3 Thor, M. (2006), ”Analys av muntliga källor i form av levnadsberättelser,  s. 41.
4 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: samdok [2015-01-23]
5 Nordiska museets webbsida > Samlingar >  Museet dokumenterar [2015-05-06]
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kulturarvsinstitutioner som är att betrakta som källmaterial inom oral history. Det 
ska dock sägas att muntliga intervjuer bara är en av flera dokumentationsmetoder 
som de undersökta kulturarvsinstitutionerna använder sig av vilket också kommer 
att framgå av denna undersökning.

Oral history och källkritik

För att insamlande av muntliga källmaterial ska vara meningsfullt förutsätts att det 
på något sätt kan erbjuda besökaren av ett arkiv någon form av kunskap. Muntliga 
källor  har  emellertid  traditionellt  ansetts  som  problematiska  inom  historie-
forskningen eftersom det allmänt har ansetts att det finns källkritiska problem med 
dessa. Därför kan det vara lämpligt att här föra en diskussion om värdet av muntli-
ga källor. Det är emellertid inte nödvändigtvis så att arkiv dokumenterar enbart för 
historiker eller ens för akademiskt utbildade forskare. En viss källkritisk förståelse 
kan  emellertid  vara  till  hjälp  för  att  kunna  dra  slutsatser  från  alla  typer  av 
källmaterial.  Genom denna diskussion hoppas jag kunna redogöra för vad oral 
history har för begränsningar men också vilka möjligheter den kan innebära. Det 
bör  tilläggas  att  den  traditionella  källkritiken  introducerades  i  Sverige  runt 
sekelskiftet 1900 med fokus på äldre skriftliga källor. Framför allt de Isländska 
sagorna dömdes då ut som en lämplig källa till Sveriges förflutna.6 

Denna redogörelse bygger framför allt på Malin Thors text ”Muntliga källor 
och källkritik”.7 En grundläggande distinktion inom det källkritiska perspektivet är 
en åtskillnad mellan kvarlevor och berättande källor. En kvarleva kan sägas vara 
ett  spår  av  det  förflutna.  För  att  kunna  betraktas  som  kvarleva  måste  källan 
användas  för  att  säga  något  om  dess  upphovsperson  eller  upphovsmiljö.  En 
inspelning från en presskonferens kan i detta avseende vara en muntlig källa som 
bevisar vad som sas vid det tillfället och på detta vis fungera som en kvarleva. 
Förutsättningen  är  givetvis  att  inspelningen  är  äkta  och  inte  en  förfalskning. 
Berättande källor, däremot, ger information om någonting utanför sig självt. Om 
det på presskonferensen görs ett uttalande om något som inträffat tidigare under 
samma dag är inspelningen en berättande källa som ger information om denna 
händelse.8

Metoder förknippade med oral history innebär att skapa berättande källor. De 
kan berätta om något som inträffat tidigare och som därmed ligger utanför själva 
inspelningen. Även kvarlevor skapas dock i samband med en intervju. En forskare 
kan välja att betrakta det som framkommer som en berättelse i intervjuns samtid.  
Berättande källor innefattar såväl skriftlig som muntlig information. Det finns tre 
kriterier för att bedöma berättande källor; närhet, beroende och tendens. Det första 

6 Persson, B. (1998), ”Konsten att hitta källor”, s. 157.
7 Thor, M. (2006), ”Muntliga källor och källkritik”, s. 21-37.
8 Thor, M. (2006), ”Muntliga källor och källkritik”, s. 23-24.
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av dessa kriterier anses ofta som det mest problematiska när det kommer till oral 
history. Inspelningar görs ofta långt efter att någonting har inträffat. Informationen 
bygger alltså på den intervjuades minne.  Enligt närhetskriteriet  är en källa mer 
trovärdig  om  den  berättar  om  något  som  har  inträffat  i  nära  anslutning  till  
återberättandet.

Den norska historikern Knut Kjeldstadli  har påpekat att  långtidsminnet har 
visat  sig  vara  förvånansvärt  stabilt.  En människa  kan ofta  minnas  lika  många 
klasskamraters namn efter 47 år som efter nio månader.9 Däremot påpekar han 
också att ny forskning visar att minnet är en aktiv process där människor skapar en 
berättelse  om sitt  förflutna i  syfte att  presentera en identitet  för oss själva och 
andra.  Detta  innebär  naturligtvis  inte  att  berättelserna  är  påhittade  utan  någon 
förankring i en tidigare verklighet. Kjeldstadli menar att det ofta inte är lönt att 
fråga vad en person kände eller  menade vid ett  visst  tillfälle.  Däremot kan en 
sådan information ibland vara mer trovärdig när den kommer spontant i en berät-
telse. Nackdelen med att människor skapar en berättelse av sitt liv kan vara att 
skildringen följer en viss konstruerad logik. Det kan finnas en strävan mot att vilja 
se sitt liv i ett större sammanhang.10 Å andra sidan går det att resonera för att det är 
skapande  av  berättelser  som gör  att  människor  faktiskt  kan  skapa  minnen  av 
tidigare skeenden. En berättelse kan skapas i nära anslutning till det inträffade och 
sedan återberättas flera gånger.  Därmed kan den vara en del  av en informants 
sociala värld och spegla det liv som tidigare levdes.11

Malin Thor menar att det som kommer fram ur en intervju med en människa 
speglar dennes intressen. Det kan sägas bli en källa till vad informanten har tyckt 
varit viktigt att minnas men även till vad denne tycker är viktigt att ta upp i den 
samtid  som intervjun sker  i.  Thor menar  även att  framtiden kan ha betydelse. 
Informanten  nämligen  kan  styra  berättelsen  efter  hur  han  eller  hon  vill  bli 
ihågkommen.12 Vanligen brukar det sägas att om två av varandra oberoende källor 
berättar samma sak så är antagligen detta sant. Med kriteriet beroende menas att 
källor kan vara beroende av varandra. Två personer kan berätta samma historia 
men det kan visa sig att de båda fått denna information från samma källa. För en 
muntlig  historieforskare  kan  det  vara  relevant  att  jämföra  berättelser  med 
eventuell  skriftlig  information.  Ett  annat  alternativ  är  naturligtvis  att  den  som 
dokumenterar  något  intervjuar  flera  personer  och  jämför  berättelserna  med 
varandra.13 Det  kan  dock visa  sig  vara  problematiskt  om dessa  människor  har 
pratat om det förflutna med varandra och på så vis skapat en gemensam berättelse. 
I ett sådant fall kan det blir svårare att utreda vad som inträffat när och i vilken 

9 Kjeldstadli, K, (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 188-189.
1 0 Kjeldstadli, K, (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 188-189.
1 1 Thor, M. (2006), ”Muntliga källor och källkritik”, 32-33.
1 2 Thor, M. (2006), ”Muntliga källor och källkritik”, s. 31.
1 3 Thor, M. (2006), ”Muntliga källor och källkritik”, s. 27.
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ordning. Däremot kan forskaren i en högre utsträckning sannolikt undersöka på 
hur en grupps berättelse om sitt förflutna har skapats.

Det tredje kriteriet är tendens. Det vill säga att människor på grund av sina 
egna personliga intressen påverkar sin skildring av vad som har inträffat. Detta 
kan bli problematiskt när en forskare söker efter en objektiv sanning. Däremot kan 
det ofta vara tendensen som är det intressanta att undersöka. Om en forskare till 
exempel frågar hur en eller flera människor har upplevt en händelse är tendenser 
det som undersöks och därmed inte ett problem. Thor diskuterar att oral history 
kan syfta till  att  synliggöra marginaliserade gruppers historia.  Det kan då vara 
intressant att lyfta fram olika perspektiv och att jämföra dem med varandra. Detta 
kan synliggöra att åsikterna i olika frågor ofta skiljer sig åt.14 Thor diskuterar ett 
förslag  som historikern  Maria  Ågren har  föreslagit,  nämligen att  lägga till  ett 
fjärde  kriterium,  synlighet,  till  de  ovan  diskuterade.  Detta  eftersom  många 
fenomen och perspektiv har visat sig vara osynliga i arkiven och därmed omöjliga 
att undersöka. Detta kriterium utgår från ett maktperspektiv där samhällets normer 
styr vilket källmaterial som finns. Thor påpekar  att oral history har kunnat visa 
just på förtryckta gruppers perspektiv.15 Det går här att resonera för att bristen på 
källor kan ge en felaktig bild av historien. Om inte  erfarenheter och kunskap från 
människor med andra perspektiv dokumenteras riskerar vi att bilden av vår samtid 
framstår som mer konfliktfri än den har varit.   Med ett synlighetskriterium kan 
det bli  tydligare att  tolkningen av det förflutna är just  en tolkning. Ju mer ett 
fenomen har dokumenterats  desto större synlighet  har det  och en tolkning kan 
därmed sannolikt anses mer sann.

Thor tar upp en aspekter som jag menar kan vara särskilt viktiga för arbetet att 
samla  in  muntliga  berättelser.  Den  muntliga  källan  är  inte  oberoende.  Källan 
skapas i  mötet mellan individer där både intervjuare och intervjuad är subjekt. 
Slutprodukten är beroende av detta möte. Thor menar därför att det är viktigt att 
skapa  en  dokumentation  som  förklarar  omständigheter  kring  att  intervjun  har 
blivit av, samt parternas relation i förhållande till varandra. Hon tar också upp att 
en  forskare  som  ska  undersöka  ett  material  som  någon  annan  samlar  in  är 
beroende av att veta i vilket syfte den ursprungliga dokumentationen har gjorts.16

1 4 Thor, M. (2006), ”Muntliga källor och källkritik”, s. 27.
1 5 Thor, M. (2006), ”Muntliga källor och källkritik”, s. 21-22.
1 6 Thor, M. (2006), ”Muntliga källor och källkritik”, s. 34 och s. 26.

8



Tidigare forskning

Det finns en del skrivet om oral history och arkiv i internationell forskning men 
inte så mycket som beskriver hur arkivarier själva kan arbeta med att skapa detta 
material. Ellen D. Swain publicerade 2003 artikeln ”Oral History in the Archives 
and Its Documentary Role in the Twenty-First Century” som placerar in ämnet i 
en  historisk  kontext.17 Swains  huvudsakliga  poäng  är  att  arkivarier  och 
bibliotekarier,  i  större  utsträckning  än  vad  som  sker  idag,  måste  samarbeta 
sinsemellan  och  med  andra  aktörer  för  att  tillgängliggöra  och  skapa  muntlig 
dokumentation i framtidens digitala samhälle.18 Tekniska lösningar som diskuteras 
är att inkludera oral history-intervjuer i biblioteksdatabaser. Dessutom diskuteras 
publicering av arkivmaterial  online som ett  sätt  att  tillgängliggöra.19 Att  Swain 
också sätter in forskningen i ett historiskt sammanhang genom att redogöra för 
utvecklingen av oral history i amerikanska arkiv är relevant för denna uppsats. 
Swains text följer en allmän historisk arkivvetenskaplig linje och är därmed också 
relevant för att förstå utvecklingen i arkivvärlden globalt.

Oral  history  i  USA  kom  igång  under  1940-talets  slut  med  bland  annat 
inrättandet  av  The  Columbia  University  Oral  History Research  Office.  Swain 
menar att stödet för forskningsinriktningen i början var mycket svagt. Arkivarier 
och historiker ansåg att den byggde i allt för stor utsträckning på det bristfälliga 
minnet.  Under  mitten  av  1950-talet  lyckades  emellertid  den  muntliga 
historieforskningen få ett visst genomslag. Tillämpningsområdet ansågs i början 
vara  att  komplettera  kunskapen  om  människor  som  ansågs  vara  av  historisk 
betydelse, något som idag ofta benämns som elite oral history. Detta perspektiv 
var  rådande  fram till  det  sena  1960-talet  och  tidiga  70-talet  då  fokusområdet 
förändrades. Oral history började allt mer betraktas som en lämplig metod för att 
skriva  historien  underifrån.  Det  vill  säga  för  att  dokumentera  ”vanliga 
människors” liv.20

Swain menar att arkivarier och bibliotekarier tidigt spelade en viktig roll för 
den muntliga historieforskningen genom att bland annat förespråka att det skapade 
materialet  skulle  vara tillgängligt  för  allmänheten.  Allt  eftersom började också 
arkivarier under 1970-talet  bli allt mer positivt  inställda till  oral history. Swain 

1 7 Swain, E. (2003), ”Oral History in the Archives”, s. 139-158.
1 8 Swain, E. (2003), ”Oral History in the Archives”, s.139.
1 9 Swain, E. (2003), ”Oral History in the Archives”, s. 153-154.
2 0 Swain, E. (2003), ”Oral History in the Archives”, s. 140-141.
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menar att idéerna om att skriva historien underifrån med hjälp av muntliga källor 
fick ett rejält genomslag under perioden 1975-85. Forskningsinriktningen fick då 
ett starkare fäste inom historievetenskapen och användes i allt större utsträckning 
för  att  synliggöra  marginaliserade  grupper  i  samhället.  I  den  amerikanska 
arkivvärlden kom förändringarna att synas under 80-talet. Dokument skapade med 
hjälp av oral history kom först nu att betraktas som förstahandskällor. Dessutom 
genomfördes  projekt  i  syfte  att  utbilda  arkivarier  i  intervjuteknik.  Under  detta 
decennium måste det alltså ha funnits  stöd för en idé om att arkivarien var en 
lämplig person för att ta sig an dokumentationsprojekt och därmed tillföra nytt 
material till arkivet. Under 80-talet, men även under de förgående två decennierna 
menar Swain också att det förekom mycket diskussioner i den arkivvetenskapliga 
litteraturen kring dokumentationsprojekt och oral history.  Diskussionerna avtog 
emellertid avtog under 90-talet.21

 Swain  redogör  i  sin  artikel  också  för  mycket  av  den  arkivvetenskapliga 
utveckling  som  skett  under  andra  halvan  av  1900-talet  och  som  kommit  att 
påverka  synen på arkivariens yrkesroll.  Tidigare förespråkades opartiskhet och 
objektivitet. Man skulle alltså sträva efter ett neutralt förhållningssätt. Motståndet 
mot att arkivarier skapade ett muntligt källmaterial berodde därför ofta på att detta 
var  ett  allt  för  subjektivt  förfarande.  Arkivarien  skulle  bevara  dokumentens 
autenticitet och inte påverka hur de tolkades. Att aktivt delta i skapandet av nya 
dokument innebar att man påverkade dokumentens innehåll. Det fanns en rädsla 
för  att  arkivarien  som  person  skulle  påverka  arkivmaterialet  genom  dennes 
personliga intressen, fördomar och åsikter. Att arkivarien skulle dokumentera eller 
aktivt samla material har därför varit långt ifrån självklart.22

Mot slutet av 1900-talet började emellertid arkivariens objektiva roll över lag 
bli ordentligt ifrågasatt.  Vid till  exempel informationsbedömningar före gallring 
(på  engelska  kallat  appraisal)  var  arkivarien  redan en  subjektiv  bedömare  för 
vilket material som skulle sparas, och därmed bevaras för framtiden. Det fanns 
även en ökad insikt att arkiven innehöll kunskapsluckor. Här kunde oral history 
bidra med att komplettera det existerande materialet. Swain visar att postmoderna 
teoretiker har belyst  att  det är  tveksamt  om arkivarier kan vara objektiva över 
huvud taget. Att arkivarier hyser en uppfattning om vad som är en ”sann handling” 
innebär att de också i någon mån påverkar vilka dokument som författas.23

I artikeln ”Excluding Archival Silences: Oral History and Historical Absence” 
diskuterar  Ben Alexander  muntlig  dokumentation  som en metod  för   att  kon-
textualisera arkivmaterial.24 Utgångspunkten är att  alla kulturella  artefakter bara 
visar  på  fragment  av  vår  kultur.  Som  exempel  nämner  Alexander  Vermeers 
målningar  och Shakespeares  pjäser  som finns  bevarade och som skulle  kunna 

2 1 Swain, E. (2003), ”Oral History in the Archives”, s. 141-142.
2 2 Swain, E. (2003), ”Oral History in the Archives”, s. 144.
2 3 Swain, E. (2003), ”Oral History in the Archives”, s. 145 och 147.
2 4 Alexander, B. (2006), ” Excluding Archival Silences”, s. 1-11.

10



sägas vara en del av ett kulturellt minne. Däremot, menar Alexander, saknar vi 
kunskap kring hur dessa verk skapades då vi bara har tillgång till fragment från 
upphovsmännens  samtid.25 Författaren  diskuterar  framför  allt  godset  Yaddo, 
beläget i Saratoga Springs, New York. Detta gods har sedan år 1900 fungerat som 
en  konstnärskoloni  där  bland  annat  många  berömda  filmskapare,  författare, 
kompositörer, målare, fotografer och skulptörer har varit bosatta i perioder.26

 Arkivet  tillgängliggjordes  2002 och Alexander  arbetade  med  samlingarna 
som  projektanställd  arkivarie.  Det  visade  sig  emellertid  att  samlingarna 
innefattade det som artikelförfattaren beskriver som historiska tystnader. Ett oral 
history-projekt initierades därför i syfte att bättre förstå arkivet. Intervjuer hölls 
med  utgångspunkt  i  de  bevarade  handlingarna.  Fotografier,  brev  och  andra 
handlingar hjälpte konstnärer som bott på Yaddo att minnas episoder från deras tid 
där. Alexander beskriver att ett samspelet mellan handlingarna och hågkomsterna 
hjälpte till att kontextualisera arkivmaterialet. Detta sett att arbeta menar han är 
idealiskt för att fylla luckor i alla typer av arkivmaterial. Därmed menar han att 
oral  history kan användas  till  mer  än att  skapa kunskap kring marginaliserade 
grupper.27 Alexanders artikel är till  stor del en redogörelse för hans eget arbete 
som arkivarie vid Yaddo men visar på att oral history kan användas som en metod 
för att förbättra förståelsen för ett existerande arkiv.

Birgitta Odén skriver i artikeln ”Oral history: Kreativitetens villkor fångade 
genom narrativa  berättelser”  om hur  oral  history använts  främst  inom svensk 
historieforskning.28 Även denna artikel  är  till  stor  del  en historisk  redogörelse. 
Odén  tar  avstamp  i  ett  internationellt  perspektiv  och  menar  att  den  belgiske 
historikern  Jan  Vansina  spelade en  avgörande roll  under  1960-talet  genom att 
belysa hur illitterata samhällen bevarade en oral history i avsaknaden av historiska 
källor. Arkeologiska fynd kunde bekräfta de muntliga berättelserna. Detta innebar 
en ny insikt om att det kunde existera historia utan dokument.29 Av tradition har 
ämnet historia annars förknippats just med studiet av skriftliga källor.

I  Sverige  började  emellertid  insamlandet  av  oral  history kring  sekelskiftet 
1900. Odén belyser att folklivsforskare då började med insamlingar eftersom man 
insåg att allmogekulturen, som till stor del var muntlig, höll på att försvinna. Här 
fanns en tidig metod i form av  frågelistor som skickades till utvalda människor på 
landsbygden, och svaren arkiverades i de så kallade folklivsarkiven. Efter andra 
världskriget förändrades metoderna. I Norge använde historikern Edvard Bull en 
”livshistoriemetod” när han dokumenterade arbetares berättelser. Detta innebar att 
informanten fick prata fritt utan att bli styrd av forskaren. En liknande insamling 
bedrev Mats Rehnberg vid Nordiska museet med start 1947.30 
2 5 Alexander, B. (2006), ” Excluding Archival Silences”, s. 1-2.
2 6 Alexander, B. (2006), ” Excluding Archival Silences”, s. 2.
2 7 Alexander, B. (2006), ” Excluding Archival Silences”, s. 8-11.
2 8 Odén, B. (1996), ”Oral history”, s.7-20.
2 9 Odén, B. (1996), ”Oral history”, s. 8-9.
3 0 Odén, B. (1996), ”Oral history”, s. 9.
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Odén menar att dessa perspektiv var nordiska exempel på en strävan efter att 
vilja lyfta  fram de som inte  kommit  till  tals  tidigare.  Samma perspektiv fanns 
också, menar hon, internationellt. I England startade bland annat Paul Thomson 
tidskriften Oral History med just fokus på att nya röster skulle komma till tals. 
Han författade  också  boken ”The  voice  of  the  past”  med  samma  syfte.  Odén 
menar  också  att  oral  history  främst  använts  just  för  att  lyfta  fram  de 
marginaliserade i samhället. Medan Thomson har varit central för den muntliga 
historiens inriktning har den franske sociologen Daniel Bertaux, enligt Odén, varit 
viktig  för  metodutvecklingen.  Denne  menade  att  30  livshistorier  från  olika 
individer var ett lämpligt urval för att identifiera ett kulturellt mönster för exem-
pelvis en yrkesgrupp. Två till tre intervjuer kunde däremot bara ge en bild av det 
unika.31 Det kanske bör tilläggas att denna kvantitet kanske i så fall gäller  främst 
för  forskare  som  söker  just  kulturella  mönster  hos  specifika  grupper.  En 
dokumenterande arkivarie kan naturligtvis inte veta att det är just sådana frågor 
som ska kunna besvaras. Denne kan heller inte veta att det är en utbildad forskare 
som kommer intressera sig för materialet. Hur som helst kan det vara värt att ta 
med sig att en högre kvantitet kan öka användbarheten hos ett källmaterial då det 
kan användas till fler syften.

I avhandlingen Folkets minnen har Fredrik Skott undersökt de perspektiv som 
präglade och styrde insamlingsarbetet  vid framför allt  Västsvenska folkminnes-
arkivet  i  Göteborg  under  perioden  1919-1964.32 Liksom  Odén  menar  han  att 
insamlandet var ett uttryck för synen på att den gamla bondekulturen var på väg 
att  försvinna  och  därför  var  i  behov  av  att  dokumenteras.  Denna  avhandling 
diskuterar dock orsakerna till att man samlande in mer ingående. Framför allt är 
Skott kritiskt mot att detta av tidigare forskare har ansetts vara ett konservativt 
projekt. Han menar att det också fanns andra politiska agendor som motiverade 
dokumentationen. I konservativa kretsar ville man skilja på bönder och arbetare 
för  att  betona  sambandet  mellan  kungen och folket.  Det  fanns  dock också en 
agenda hos arbetarrörelsen och i synnerhet bland socialdemokrater att tvärtemot 
visa  sambandet  mellan  arbetaren  och  bonden  som  man  menade  hade  samma 
historia  och  intressen.  I allmänhet  ansågs  de  pågående  samhällsförändringarna 
som något positivt. Man ville inte bevara det gamla utan skapa en åtskillnad mot 
den äldre allmogekulturen, vilket underlättade förändringsprocesserna i samhället. 
Att bevara folkets minnen tydliggjorde också behovet av samhällsomvandlingen 
samtidigt som dokumentationen också skapade gemenskap och gav legitimitet.33

Även om det fanns olika politiska agendor som motiverade insamling menar 
Skott att dokumentationen på folkminnesarkiven ändå i huvudsak bör ses som ett 
socialdemokratiskt projekt. Att dokumentera människors liv var ett uttryck för en 
demokratisk strävan genom att folket skulle höras. Meddelare, vilka var de som 

3 1 Odén, B. (1996), ”Oral history”, s. 10-11.
3 2 Skott, F. (2008), Folkets minnen, passim.
3 3 Skott, F. (2008), Folkets minnen, s. 268-271.
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dokumenterade  folkets  liv,  utsågs  ur  de  breda  folklagren  och  underklassen 
prioriterades  framför  överklassen.  Man  eftersträvade  att  distansera  sig  från  en 
borglig historieskrivning som man ansåg var samhällsbevarande, redan på 1920-
talet.  Skott  drar  en parallell  till  1970-talets  vänsterrörelse som han menar  gav 
uttryck för samma typ av idéer.34 Avhandlingen belyser emellertid också att det 
framförallt var de utsedda meddelarna runt om i landet som som kunde påverka 
vad som skulle  samlas  in.  Att  dokumentera  på detta  sätt  motiverades  med att 
folket själva var de som var bäst lämpade att sköta insamlandet. Meddelarna var 
vanligen engagerade och aktiva människor ur lokalsamhället. De fick instruktioner 
att dokumentera så opartiskt och vetenskapligt som möjligt men hade ofta egna 
agendor och intressen som inte alltid överensstämde med arkivens.35

Malin Thor är författare till  artikeln  ”Analys av muntliga källor  i  form av 
levnadsberättelser.  Eller  är  det  möjligt  att  skriva  en  demokratisk  historia?”.36 
Hennes  syfte  är  att  visa  hur  muntliga  källor  kan  användas  på  olika  sätt.  
Erfarenheterna är hämtade ur Thors avhandling om den arbetarsionistiska rörelsen 
Hechaluz, där hon arbetat genom att söka upp och intervjua gruppens medlemmar. 
Källorna har använts i  två syften.  För att  rekonstruera konkreta händelser, och 
genom att analysera materialet som levnadsberättelser. Thors fokus i artikeln är 
emellertid  på den sistnämnda kategorin.37 Begreppet levnadsberättelse  har Thor 
lånat  från  etnologen  Birgitta  Svensson.  Med  den  avses  individens  subjektiva 
skildring av sitt  liv,  i  motsats  till  livshistorien som syftar på det liv som levts 
under en viss tid. Att Thor har betraktat materialet som levnadsberättelser har lett  
till att det som de intervjuade har valt att berätta och det sätt som de har berättat på 
har varit  av intresse för undersökningen.38 Genom att  på detta  sätt  fokusera på 
berättelsen blir alltså vad som egentligen hänt och när mindre intressant, vilket 
annars hade kunnat vara problematiskt ur ett källkritiskt perspektiv. Det som alltså 
undersöks  blir  intervjupersonens  samtida  minne  av  vad  som  tidigare  skett. 
Perspektivet blir i och med detta inte helt oproblematiskt. Thor menar att det är 
mycket  viktigt  att  den  som  intervjuar  reflekterar  över  hur  denne  eventuellt 
påverkar vad som sägs utifrån sina frågor och sin närvaro.39 Hur som helst visar 
detta att intervjuer kan analyseras på fler sätt än att analysera det förflutna.

Thor  kom att  märka  att  de  hon  intervjuade  mindes  mycket  olika  när  hon 
frågade om Hechaluz. Vissa hade mycket att berätta medan somliga inte kom ihåg 
någonting alls.  Hon övergick därför  till  att  fråga om informanternas  barndom. 
Frågorna utvecklades därför till  att bli allt  mer öppna till  sin karaktär och fick 
formen av levnadsberättelser.  Sådana berättelser,  menar Thor, är fokuserade på 
olika teman och följer vissa strukturer. De kan till exempel vara inriktade på att 
3 4 Skott, F. (2008), Folkets minnen, s. 273-274.
3 5 Skott, F. (2008), Folkets minnen, s. 283.
3 6 Thor, M. (2006), ”Analys av muntliga källor i form av levnadsberättelser, s. 41-51.
3 7 Thor, M. (2006), ”Analys av muntliga källor i form av levnadsberättelser, s. 44.
3 8 Thor, M. (2006), ”Analys av muntliga källor i form av levnadsberättelser, s. 47.
3 9 Thor, M. (2006), ”Analys av muntliga källor i form av levnadsberättelser, s. 50.
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svara  på  frågor  om varför  någonting  blev  som det  blev.  Den som intervjuats 
skapar mening med sitt liv genom att sätta in det i en berättelse. En intressant 
aspekt av Thors undersökning är att den skriftliga källor gav en annan bild än de 
hon  fick  ut  från  intervjuerna.40 Naturligtvis  kan  det  bero  på  informanternas 
glömska  men  det  kan  också  visa  att  skriftliga  källor  faktiskt  inte  ger  en  så 
representativ bild av historiska skeenden som man kan tro. Detta kan belysa att det 
som råkar finnas dokumenterat faktiskt inte behöver vara så representativt för ett 
skeende som man kan tro.

I  artikeln  ”Politiska  makthavare  som  historisk  källa”  diskuterar  samtids-
historikern  Ylva  Waldemarsson  intervjuer  med  politiska  makthavare  som  en 
metod att skapa en bättre insyn i det politiska beslutsfattandet.41 Bakgrunden är att 
den svenska offentlighetsprincipen har lett till bristande dokumentation. Viktiga 
politiska diskussioner sker muntligt för att förhindra att viktig information måste 
lämnas ut. Vid Södertörns högskola har man därför bedrivit ett projekt som gått ut 
på att ge en bättre förståelse för bakgrunden till politiska beslut. En stor del av 
kunskapen har man fått från Miller Center of Public Affairs som i USA intervjuat 
presidenter och deras rådgivare. Projektet är en del av så kallad elite oral history 
då det är politiska makthavare som intervjuas snarare än att  ge röst åt  de som 
osynliggjorts. Denna elitform av oral history har kritiserats, vilket Waldemarsson 
också påpekar, genom att de i maktställning ges ännu mer utrymme. Hon menar 
emellertid  att  intervjuerna  har  en  möjlighet  att  ”bryta  problemformulerings-
privilegiet”  som  dessa  aktörer  annars  har  när  de  till  exempel  skriver  sina 
dagböcker eller memoarer.42 

Även om en fördjupad kunskap således eventuellt kan komma fram tack vare 
oral history-intervjuer med makthavare bör man kanske ändå belysa att den som 
intervjuas knappast har ett intresse att avslöja sådant agerande som kan uppfattas 
som oetiskt eller information som fortfarande är känsligt om den kommer ut. Elite 
oral  history kan därför  inte  ensamt  lösa de  problem som förknippas  med  den 
svenska offentlighetsprincipen. En viktig poäng i Waldemarssons artikel som kan 
vara värd att  lyfta fram är emellertid  att  intervjumetoder av en öppen karaktär 
möjliggör  för kunskapsprocess där  nya infallsvinklar  och perspektiv synliggörs 
under  samtalets  gång.  Detta  kan  naturligtvis  även  vara  av  relevans  för 
kulturarvsinstitutioner.  Waldemarsson  avslutande  poäng  är  att  en  omfattande 
intervjuverksamhet  med  avgående  statsråd  skulle  ge  en  bättre  förståelse  för 
politiska beslutsprocesser.43

Odéns artikel  som har  diskuterats  ovan visar  att  oral  history kan sägas  ha 
samlats in vid Svenska arkiv före begreppet ens existerade. Däremot saknas mer 
detaljerad kunskap om hur det går till  när oral history idag skapas vid svenska 

4 0 Thor, M. (2006), ”Analys av muntliga källor i form av levnadsberättelser, s.  45-48.
4 1 Waldemarsson, Y. (2007), ”Politiska makthavare som historisk källa”, s. 8-25.
4 2 Waldemarsson, Y. (2007), ”Politiska makthavare som historisk källa”, s. 12.
4 3 Waldemarsson, Y. (2007), ”Politiska makthavare som historisk källa”, s. 9 och 21-22.
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kulturarvsinstitutioner,  även  om  Skotts  avhandling  kan  säga  mycket  om  hur 
insamlingen gick  till  under  1900-talets  första  hälft  vid  folklivsarkiven.  Vidare 
saknas  kunskap  om vilken  funktion  insamling  av  oral  history kan  spela  i  en 
arkivorganisation. Vetskapen om att det förekommer arkivarier som använder sig 
av oral history som en metod för att samla in källmaterial har emellertid framgått 
av bland annat Swains artikel.  Däremot diskuteras sällan hur detta går till  och 
vilka perspektiv som styr vad man väljer att dokumentera. Även om Alexander 
visat  att  oral  history  har  potential  att  ge  kontext  åt  ett  kulturhistoriskt 
arkivmaterial.  Oral  history är  idag  främst  förknippad  med  metoder  inom den 
historiska  forskningen  vilket  Thors  artikel  ovan  är  ett  exempel  på.  Som 
utgångspunkt  för  denna  uppsats  ligger  dock  att  arkivarier  och  forskare  inte 
nödvändigtvis  dokumenterar  på  samma  vis.  Detta  är  något  som  kommer  att 
redogöras för mer utförligt under rubriken ”Syfte”.
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Teori, begrepp och frågor

Jag har i denna uppsats har försökt att se muntliga dokumentationsprojekt i ett 
större  samhällsperspektiv  som  kan  visa  på  dess  relevans  för  dagens  arkiv-
verksamhet.  Denna uppsats  utgår därför ifrån den Kanadensiske arkivforskaren 
Terry Cooks artikel ”Evidence, memory, identity, and community: four shifting 
archival paradigms”.44 I denna artikel strävar Cook efter att beskriva de perspektiv 
som har präglat  synen på arkiv och arkivarieyrkets roll.  Genom fyra paradigm 
beskrivs de synsätt som har varit rådande under de senaste 150 åren. Paradigmen, 
eller ramverken som de också kan ses som, ersätter dock inte varandra fullt ut. 
Istället  menar  Cook att  tidigare idéer och uppfattningar lever kvar och smälter 
samman. Ibland, menar emellertid Cook, kan olika synsätt orsaka påfrestningar 
inom den arkivvetenskapliga litteraturen och i synen på hur arkivarier ska arbeta. 
De fyra paradigmen förknippas i Cooks modell med nyckelbegreppen  evidence, 
memory, identity och community. Det fjärde paradigmet i denna modell har ännu 
inte, enligt författaren, slagit igenom fullt ut men är en strävan mot att identifiera 
en gemensam framtida syn utefter tendenser i vår samtid, för att arkiven ska vara 
relevanta i framtidens samhälle.45 Det är främst de två sista paradigmen i Cooks 
teori som är relevant för denna undersökning eftersom de är de som berör arkivens 
samtid. En redogörelse för även de två första ramverken är emellertid nödvändig 
för förståelsen.

En grundläggande diskussion hos Cook är hur begreppen ”bevis” och ”minne” 
idag förhåller sig till varandra. Detta då dessa två begrepp kan sägas representera 
en grundläggande klyvning inom arkivyrket, förutom att de representerar två olika 
paradigm. Vad begreppen har betytt har dessutom skiftat under historiens gång. 
Utifrån en samtida syn betonar dock Cook att begreppen inte är motsatser, utan de 
är  snarare termer  som har  utvecklats  i  samklang med  varandra.  Utan  pålitliga 
bevis i en given kontext blir minnen falska eller att betrakta som fantasi, fiktion 
eller ideologi. Om vi inte har ett behov av att skapa minnen och berättelser eller 
ange  värden  samt  bestämma  prioriteringar  så  är  bevis  oanvändbara  och 
irrelevanta. Vi måste också, enligt Cook, se att arkivarien deltar i skapandet av 
minnen  baserade  på  dokumentära  bevis.  Det  finns  därför  inget  inget  objektivt 
opartiskt arkiv.46

4 4 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 95-120.
4 5 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 105.
4 6 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 102-103.
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Det  första  paradigmet  i  Cooks  modell  utgår  från  begreppet  ”bevis”.  Han 
menar att de idéer som rådde under 1800-talets andra hälft följde efterdyningarna 
av  Franska  revolutionen,  och  arkiven  var  publika  institutioner  som  tillhörde 
staten.  Framför  allt  hade  också  arkiven  en  funktion  av  att  bevaka  nationens 
officiella handlingar och arkivarien betraktades som en väktare eller beskyddare 
av  juridiska  bevis.  Proveniensprincipen  som  syftade  till  att  bevara  arkivets 
ursprungliga ordning härstammar  från denna period och innebar att  handlingar 
skulle bevaras i den kontext som de skapats i. Sir Hilary Jenkinsons idéer, menar 
Cook, influerade denna period och han betraktade arkivarien som en sanningens 
väktare. Arkivarien skulle inte utröna vilka handlingar som var viktiga och värda 
att  bevara eftersom detta  agerande ansågs allt  för subjektivt.  Arkivarien skulle 
istället  vara  objektiv  och  opartisk.  Gallring  blev  under  det  tidiga  1900-talet 
nödvändig till  följd av att antalet  handlingarna växte markant men detta skulle 
utföras  av  statens  administratörer.  Bevisparadigmet  var  dominerande  inom 
arkivvärlden fram till 1930-talet.47

 Det  andra  paradigmet  utgår  från  begreppet  ”minne”.  Under  denna  fas  i 
arkivens historia,  1930- till  1970-talet,  omformades det första ramverket.  Detta 
var en följd av att staternas handlingar ökade markant. Arkivet kunde enbart spara 
ett litet urval, mellan tre till fem procent, av alla de handlingar som skapades. Nu 
fick arkivarien en betydligt mer aktiv och kritiskt avgörande roll.  Denne skulle 
genom ”appraisal”,  ett  begrepp  som skulle  kunna  översättas  till  informations-
bedömning, avgöra vad som var ett arkivmaterial. Detta paradigm präglas framför 
allt av T. R. Schellenbergs idéer. Arkivarien skulle nu vara en expert, gärna en 
historiker som skulle utse och bedöma vilka handlingar som var relevanta för den 
historiska forskningen. I takt med att den historiska forskningen allt mer började 
fokusera på att skriva historien underifrån för att spegla också de som inte var 
kända eller inflytelserika, och i samband med att social, kulturell och ekonomisk 
historia blev viktigare, sparades andra dokument än de som enbart kunde ligga till 
grund  för  politisk  historia.  Det  historiska  intresset  kom  alltså  att  förändras 
markant  under  denna  period  och  arkivarien  anpassade  sig  efter  forsknings-
trenderna.48

Vad som kunde anses vara en arkivhandling kom också att förändras under 
det andra paradigmet. Tidigare rörde det sig främst om textdokument medan man 
under  perioden  också  började  arkivera  fotografier,  ljudinspelningar,  kartor, 
ritningar  och  film.  Handlingar  blev  gradvis  också  något  som  kunde  samlas, 
snarare  än  att  de  enbart  passivt  förvärvas.  Arkivens  roll  som  kulturarvs-
institutioner för minnen blev förstärkt under denna period. Under paradigmet blev 
arkivarier också mer fokuserade på att  hantera samlingar på ett  strategiskt vis. 
Nyckelordet  från  det  föregående  ramverket  var  fortfarande  viktigt  då  arkivet 

4 7 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 106-107.
4 8 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 107-108.
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utgjordes  av  bevis  på  mänsklig  och  organisatorisk  aktivitet.  Men  betoningen, 
menar Cook, låg på den historiskt utbildade arkivariens expertis i att subjektivt 
bedöma handlingar som var centrala för ett kulturellt minne, snarare än att vakta 
juridiska bevis.49

Det tredje paradigmet som tar över från och med 1970-talet har nyckelordet 
”identitet”. Cook menar att arkivarien under denna period blev en expert i sin egen 
rätt. Även om historievetenskapen fortfarande var central så uppstod en fristående 
arkivvetenskap.  Professionella  sammanslutningar  och  föreningar  för  arkivarier 
uppstod  också.  Kunskap  hämtades  från  flera  akademiska  discipliner  och 
forskningen ägnades åt att bland annat försöka förstå dokument, handlingar och 
arkiv. Kritiska och postmoderna teorier påverkade dessutom starkt. Det fanns inte 
längre en enda sanning som skulle skyddas i arkivet utan flera sanningar, flera 
perspektiv och flera berättelser. I en strävan att spegla samhällets pluralism och 
mångfald mer sant utvecklades informationsbedömningen i riktning mot att spara 
minnen som kunde spegla hela samhället,  eller ett brett spektrum av mänskliga 
erfarenheter. Därmed utgick bedömningarna inte längre från historievetenskapen. 
Arkiven blev också allt mer förknippade med kampen för rättvisa då handlingar 
avslöjade orättvisor begångna mot invånare och minoriteter. Apartheids övergrepp 
nämns här som ett av flera exempel på detta. Arkiven började allt mer betraktas 
som en social bas för rättvisa och identitetsskapande.50

Myndigheter och organisationer blev dessutom mer komplexa och präglades 
av  omorganiseringar  under  perioden.  Med  den  digitala  utvecklingen  kom 
dessutom  dokument  att  bli  allt  mindre  stabila  med  en  säker  proveniens. 
Arkivbeskrivningar utvecklades därför mot modeller som inte var hierarkiska och 
som kunde spegla de potentiella många till många-förhållanden som finns mellan 
arkivbildare  och  handlingar.  Enligt  Cook  präglas  det  tredje  paradigmet  av  en 
klyvning mellan förespråkare för bevis och förespråkare för minne i att definiera 
vad det innebär att vara arkivarie. Bevisförespråkarna var inriktade på att utveckla 
nya  modeller  och  standardiserade  lösningar  för  att  skydda  dokumenten. 
Förespråkarna  för  minne  fokuserade  istället  på  arkivariens  bedömningar  och 
beslutsfattande  och  betonade  flexibla  lösningar  snarare  än  att  betona  en  enda 
lösning.  Med nyckelordet  identitet  som fokus  för  det  tredje  paradigmet  syftar 
Cook både på sökandet efter arkivariens egen identitet gällande sin yrkesroll, men 
också på en strävan efter att utgöra en samhällsresurs för människors strävan mot 
att forma sina identiteter.51

Det fjärde paradigmet som Cook diskuterar fokuserar på samtida förändringar 
inom samhället som påverkar arkiv och arkivvetenskapen, och det kan därför inte 
sägas vara färdigformat. Nyckelordet för detta ramverk är Community. Begreppet 
är inte entydigt och kan till svenska översättas till bland annat samhälle, grupp, 

4 9 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 108-109.
5 0 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 109-111.
5 1 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 111-113.
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gemenskap,  samfund  och  intressegrupp.  Cook  utgår  i  sin  diskussion  från  de 
förändrade kommunikationsmöjligheter som idag har uppstått genom framför allt 
internet. Idag har alla potential att vara bland annat sin egen förläggare, författare, 
fotograf och arkivarie. Det senare i den meningen att människor, intressegrupper, 
aktivister och organisationer med mera skapar sina egna online-arkiv. Handlingar 
skapas i syfte att binda samman gemenskaper och forma identiteter och för att 
stödja  sina  lokala  verksamheter.  Cook  ser  i  detta  möjligheten  att  kunna 
dokumentera  mänskliga  erfarenheter  på  ett  betydligt  rikare  vis  än  tidigare. 
Arkivarien kan inte  bevara all  denna kunskap i  våra etablerade arkiv utan bör 
istället dela med sig av sina kunskaper och stödja arkivering lokalt. Detta för att 
kunna förverkliga den pluralistiska strävan som uppkommit under det föregående 
paradigmet. Cook menar att arkivarien inte kan vara den expert som alltid vet bäst 
hur, utan istället måste vara lyssnande och ta till sig andra perspektiv. Community 
archives beskrivs som en strävan efter mer inkluderande och demokratiska arkiv 
där arkivarien lyssnar betydligt mer på medborgarna än han eller hon lyder under 
staten.  I  sin  yrkesrollen  ska  arkivarien  dessutom  präglas  av  samarbete  och 
kooperativa lösningar.52

En arkivarie som dokumenterar genom exempelvis oral history är aktiv och 
utåtriktad snarare än en passiv yrkesperson som enbart förvärvar material. Även 
om metoden, vilket bland annat framgår av Swains artikel ovan, härrör från de 
tankegångar som Cook beskriver som det andra paradigmet, så är det en metod 
som passar väl in i en strävan mot pluralism och identitet som är väl förenlig med 
det tredje och fjärde paradigmet. Arkiven som undersöks i denna uppsats utgör 
dock  delar av statliga myndigheter och ska därmed inte betraktas som Comunity  
archives.  Jag  utgår  istället  ifrån  att  oral  history  som  metod  har  potential  att 
synliggöra andra perspektiv  än de som dikteras av samhällets  rådande normer. 
Med  begreppet  pluralism,  som  jag  finner  centralt,  menas  ”mångfald,  särskilt 
kulturell  eller  åsiktsmässig”.53 Pluralism  kan  alltså  ses  som  synonymt  med 
mångfald men begreppen måste sägas vara bredare än till exempel ”mångkultur”. 
Jag  utgår  i  denna uppsats  ifrån  arbetet  med  att  fylla  arkivens  kunskapsluckor 
bidrar med en ökad pluralism. Dessutom har jag tagit fasta på att arkivarier och 
arkivorganisationer  i  större  utsträckning  än  vad  som  skett  tidigare  måste 
samarbeta och vara utåtriktade. Detta bör vara en av arkivens viktigaste uppgifter 
om arkiven ska vara relevanta i det samhälle som Cook menar att vi är på väg 
mot.  Hur  arkiven  samarbetar  och  hur  de  ser  på  sitt  arbete  med  att  arbeta  för 
pluralism och mångfald ingår i mina forskningsfrågor.

5 2 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 113-116.
5 3 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: pluralism [2015-05-06]
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Syfte

Inom den muntliga historieforskningen förs det  diskussioner om vilka metoder 
och tillvägagångssätt som är lämpliga  för en historiker att använda vid skapande 
av källmaterial. I denna uppsats undersöks emellertid hur arkivarier arbetar med 
att samla in och skapa ett källmaterial. Tidigare forskning har inte belyst hur det 
går  till  när  oral  history skapas  i  arkiv  med  fokus  på  dokumentationens  roll  i 
kulturarvsinstitutionernas  organisationer.  Jag  menar  att  forskningsmetoder  och 
tillvägagångssätt hos forskare inom oral history inte bara utan vidare kan tillämpas 
av ett arkiv då utgångspunkterna är olika. En muntlig historieforskare dokumen-
terar för sin egen undersökning. Därmed kan forskare utgå från sina frågor eller 
sitt intresseområde. Denne bör sannolikt ha en uppfattning om hur materialet bör 
se ut för att kunna besvara en frågeställning och kan anpassa sina intervjufrågor 
för  detta  ändamål.  Detta  skulle  teoretiskt  kunna  innebära  en  ganska  snäv 
infallsvinkel även om öppna frågor brukar  förespråkas. Naturligtvis kan ett sådant 
insamlat material emellertid sedan arkiveras och användas i ett annat syfte än det 
ursprungliga.

Arkivarien dokumenterar sannolikt i syfte att någon annan än denne själv ska 
använda källmaterialet. En intressant fråga är om detta innebär något annat sätt att 
tänka? Det bör råda en större oklarhet kring vad ett  sådant material  ska kunna 
besvara och av vem det ska användas. Arkivarien vet sannolikt  inte heller  om 
materialet  ska  användas  av  en  forskare  eller  en  privatperson.  Ytterligare  en 
skillnad mellan muntliga historieforskare och arkivarier bör vara tidsaspekten. En 
forskare har antagligen tänkt använda sitt källmaterial kort efter att det spelats in. 
En  arkivarie  som  inte  själv  ämnar  forska  på  ett  insamlat  källmaterial, 
dokumenterar  för  framtidens  behov men  kan knappast  veta  om materialet  ens 
kommer att användas under dennes livstid. Jag utgår alltså ifrån att arkivariens roll 
gällande att skapa muntlig dokumentation skiljer sig alltså åt från en forskares. I 
denna yrkesroll kan arkivarien ses som en mellanhand mellan de som intervjuas 
och de som har intresse av att ta del av materialet. Detta väcker frågor om hur man 
kan arbeta för att försöka skapa en dokumentation som är av relevans för den som 
i ett senare skede ska ta del av det. Jag ämnar därför att undersöka hur man ser på 
sitt arbete med att skapa ett muntligt källmaterial. Syftet med denna uppsats är att 
öka förståelsen för hur man på arkiv kan skapa ett relevant källmaterial med hjälp 
av muntliga dokumentationsmetoder. 

Frågor

Undersökningen  utgår  från  en  övergripande  fråga.  Därefter  följer  sex  under-
liggande frågor som avser att klargöra denna första.
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Hur arbetar man vid olika kulturarvsinstitutioner i Sverige i syfte att dokumentera 
mänskliga erfarenheter?

– Vilken roll har dokumentationen i verksamheterna?
– Vilka utgångspunkter finns för dokumentationen?
– Vilka samarbeten med andra aktörer existerar?
– Hur går dokumentationen rent konkret till?
– Hur används materialet?
– Hur bidrar dokumentationerna till pluralism och mångfald?
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Metod och källor

De kulturarvsinstitutioner som undersöks i denna uppsats är Sjöhistoriska museet, 
Visarkivet och Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Förutom att de alla utgör 
kulturarvsinstitutioner så utgör de delar av statliga myndigheter under kulturde-
partementet.  I  sin  verksamhet  använder  de  sig  alla  på  ett  eller  annat  vis  av 
muntliga  dokumentationsmetoder.  Med  en  kvantitativ  analys  hade  det  varit 
möjligt att på ett mer ytligt plan studera fler myndigheter. Då denna undersökning 
syftar till att på ett djupare plan förstå dokumentationens roll i verksamheten har 
jag valt att genomföra en kvalitativ studie. Tre stycken kulturarvsinstitutioner har 
valts eftersom detta bedömdes vara rimligt i förhållande till studiens omfång och 
avsatt tid. Det hade också varit möjligt att enbart undersöka en arkivorganisation, 
och att då till exempel också mer ingående studera det källmaterial som skapas. 
Fördelen  med  att  studera  flera  kulturarvsinstitutioner  är  emellertid  att  olika 
perspektiv och metoder som är möjliga att använda kan synliggöras. Dessutom 
möjliggör tillvägagångssättet att organisationerna kan jämföras med varandra. De 
har  valts  ut  utifrån  att  de  är  mycket  olika  från  varandra  men  ändå  har  det 
gemensamt att de utgör delar av  statliga myndigheter.

Jag  utgår  från  en  deskriptiv  metod  där  institutionerna  beskrivs  utifrån 
myndigheternas uppdrag, kulturarvsinstitutionernas hemsidor samt dokument och 
information  som   berör  dokumentationsverksamheten.  Detta  källmaterial  har 
fungerat som ett viktigt komplement till de intervjuer som utgör det huvudsakliga 
underlaget i denna uppsats. Vid varje kulturarvsinstitution har jag intervjuat två 
personer,  en  chef  och  en  person  som  haft  en  nyckelroll  i  det  praktiska 
dokumentationsarbetet. Utifrån mina frågeställningar och mitt syfte har två listor 
med intervjufrågor formulerats. Dessa har till viss del varit likartat utformade men 
de  frågor  som  ställts  till  cheferna  har  till  större  del  fokuserat  på  att  förstå 
dokumentationens roll i organisationen och att klargöra eventuella strategier. De 
frågor som har riktats mot personalen har i högre utsträckning fokuserat på att 
förstå metoder och hur man praktiskt har arbetat. Intervjuerna har emellertid haft 
en mycket öppen karaktär och alla frågor har inte behövts ställas eftersom de har 
blivit besvarade ändå. Dessutom har följdfrågor ibland behövt ställas till  sådant 
som  har  uppkommit.  Jag  har  strävat  efter  att  så  lite  som  möjligt  avbryta 
informanterna och låta dem prata till  punkt.  De intervjuade har i  förväg infor-
merats om vad jag i stora drag har varit ute efter att undersöka. Efter varje intervju 
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har  jag   förhört  mig  om  möjligheten  om  att  via  e-post  få  återkomma  med 
eventuella följdfrågor.

Intervjuerna har till större delen transkriberats men under de delar av samtalen 
som  har  bedömts  vara  av  mindre  relevans  för  min  undersökning  har  endast 
anteckningar gjorts. När jag har använt citat från intervjuerna har dessa gjorts mer 
skriftspråksvänliga men jag har varit noga med att inte påverka sakinnehållet i vad 
som sagts.  De intervjuade informanterna har  anonymiserats  i  uppsatsen.  De är 
emellertid  inte  svåra  att  identifiera.  Detta  har  inte  bedömts  vara  något  större 
problem då samtalen har varit fokuserade på verksamheten vid de tre undersökta 
kulturarvsarkiven  och inte  berör  exempelvis  informanternas  privatliv.  I under-
sökningen diskuterar jag först kulturarvsinstitutionerna var för sig i syfte att förstå 
dokumentationens roll i verksamheten. Jag har strävat mot att  den dokumentation 
som  kan  betraktas  som  oral  history  förklaras  i  relation  till  den  övriga 
samtidsdokumentationen  och  myndighetsavdelningarnas  verksamhet.  I  slut-
diskussionen jämförs de olika kulturarvsinstitutionernas dokumentationsverksam-
het med varandra i syfte att klargöra vilka likheter och skillnader som finns.
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Undersökning

I tur och ordning undersöks i detta kapitel Sjöhistoriska museet, Visarkivet och 
Dialekt-  och  folkminnesarkivet  i  Uppsala.  Först  redogörs  för  kulturarvs-
institutionernas roll i deras respektive myndigheter. Myndigheternas instruktioner 
och  andra  dokument  som  kan  ge  information  om  insamlingsverksamheten 
undersöks. Sedan analyseras de intervjuer som har utförts  med chefer på varje 
kulturarvsinstitution,  och  därefter  diskuteras  och  analyseras  de  intervjuer  som 
gjorts med insamlande personal.

Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet  är  beläget  på Ladugårdsärdet  i  Stockholm och är ritat  av 
arkitekten  Ragnar  Östberg.  När  byggnaden stod  klar  fick  Föreningen Sveriges 
marina samlingar en fast adress. Tidigare hade denna samling flyttats runt mellan 
olika lokaler.54 På museet finns idag både tillfälliga och permanenta utställningar. 
Till de sistnämnda hör en utställning om Gustav III skepp Amphion. Vissa delar, 
bland  annat  skeppets  akterspegel,  finns  bevarat  och  har  ställts  ut  i  lokalerna. 
Museet  ingår  idag  tillsammans  med  Vasamuseet  och  Marinmuseum  i  Statens 
maritima  museer  som  utgör  en  statlig  myndighet  under  kulturdepartementet. 
Myndigheten uppger på sin hemsida att de driver de tre museerna men även att de 
verkar  för  att  stödja  andra   som arbetar  med  det  maritima  kulturarvet.55 Mer 
specifikt  beskrivs  myndighetens  uppdrag  i  den  instruktion  som  utfärdats  av 
kulturdepartementet. Här framgår av 1 § att ”Statens maritima museer ansvarar för 
statens museer med maritim inriktning. Myndigheten har till  uppgift  att  bevara 
och utveckla det maritima kulturarvet samt bygga upp kunskaperna om det”.56 I 
den 2 § tydliggörs uppdraget i fem punkter. Därefter tydliggörs vilka perspektiv 
som ska genomsyra verksamheten:

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar 
som har anförtrotts myndigheten, 

5 4 Sjöhistoriska museets webbsida > Om Sjöhistoriska > Museets historia [2015-05-06]
5 5 Statens maritima museers webbsida >  Om oss [2015-02-10]
5 6 Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer.
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2. hålla  ett  urval  av  samlingarna  tillgängligt  för  allmänheten  samt driva  och  stödja 
utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, 

3. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer samt stödja  
ideellt maritimhistoriskt arbete, och 

4. verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. 

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis 
universitet  och  högskolor,  och  förmedla  kunskap  inom  sitt  verksamhetsområde. 
Förordning (2009:759).

2  a  §  Myndigheten  ska  i  sin  verksamhet  integrera  ett  jämställdhets-,  mångfalds-  och 
barnperspektiv  samt  ett  internationellt  och  interkulturellt  utbyte  och  samarbete. 
Förordning (2009:759).57

Av instruktionen ovan framgår det  att samlingarna ska berikas men det tydliggörs 
inte exakt vad som ska samlas. Under fliken ”Verksamheten” på myndighetens 
hemsida uppges att myndigheten ”samlar in och bygger upp kunskaper om olika 
delar  av  den  maritima  kulturen”.58 Inte  heller  här  ges  någon  mer  utförlig 
information. Istället finns det länkar till Museernas Bibliotek, Arkiv och föremåls-
samlingar.  Av organisationens  uppbyggnad framgår  det  emellertid  att  myndig-
heten  har  en  gemensam  Forsknings-  och  samlingsavdelning.  På  Sjöhistoriska 
museets hemsida kan man läsa om hur denna kulturarvsinstitution verkar inom 
myndigheten. Det står bland annat att museet

verkar inom myndighetens uppdrag att samla, vårda och ställa ut material om handelssjöfart, 
skeppsbyggeri  och sjöförsvar.  Det  sker  genom att  i  en mångfald  former levandegöra  vårt 
sjöhistoriska arv och sprida kunskap om maritim historia, bland annat genom utställningar och 
undervisning och insamling av maritimhistoriskt värdefulla föremål.59

Ur citatet  ovan framgår det alltså att insamling är en viktig uppgift för museet 
tillsammans med att ställa ut och vårda. Den typ av insamling som man här ger 
exempel  på är alltså på fysiska föremål med en maritim anknytning. Det finns 
emellertid också en mer utförlig information om vad samlandet innebär på andra 
delar av Sjöhistoriska museets hemsida. Informationen är betydligt tydligare och 
mer informativ än den en användare får av myndighetens hemsida. Under rubriken 
”Insamling och nyförvärv” kan man läsa följande:

När vi väljer att märka in ytterligare ett objekt i samlingarna ser vi dels till att fylla luckor i  
det vi och våra företrädare sedan tidigare samlat in, men lika viktigt är det att dokumentera 
vår samtid. Det vi strävar  mest efter  är  att  samla in hela sammanhang, det  vill  säga både 
arkivalier,  föremål och foton ihop med intervjuer och annat källmaterial som kompletterar 
varandra.  En  sådan  dokumentation  visar  på  och  bevarar  en  händelse,  en  företeelse,  en 
milstolpe eller en teknologisk utveckling med anknytning till vårt maritima ämnesområde.60

5 7 Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer.
5 8 Statens maritima museers webbsida > Verksamheten [2015-02-10]
5 9 Sjöhistoriska museets webbsida > Om Sjöhistoriska > Museets uppdrag [2015-02-11]
6 0 Sjöhistoriska museets webbsida > Samlingar > Insamling & nyförvärv [2015-05-06]
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Av texten ovan går det att ana en strategi där det insamlande objektet ska tillföra 
något nytt till samlingarna genom att det fyller en lucka. I denna strategi förutsätts 
också att objektet i sig själv inte är nog utan det finns även en vilja att fånga ett 
större  sammanhang  genom  att  olika  källmaterial  kompletterar  varandra.  Detta 
synsätt kan tyckas begripligt då en större kunskap, kring exempelvis ett föremål, 
kan bevaras genom denna metod än om enbart exempelvis ett föremål bevarades. 
Många föremål skulle säkert kunna komma att falla i glömska om det inte fanns 
någon dokumentation kring det. I citatet framgår också att det är lika viktigt att 
dokumentera  samtiden.  I  strategin  finns  det  alltså  en  idé  om  att  samla  både 
samtida objekt och äldre objekt med en maritim historia.

Texten berättar också att intervjuer är en metod för att samla information. Här 
finns alltså en information som berättar om att detta är ett av de sätt som museet 
dokumenterar på. Frågan är om intervjuer främst ska betraktas som en metod för 
Sjöhistoriska  museet  att  komplimentera  kunskapen  kring  annat  källmaterial, 
kanske främst  i  form av museiföremål.  Muntlig  information  är ju knappast  att 
betrakta som ett objekt. Det skulle kanske inte vara förvånande om kulturarvs-
institutionen  främst  skulle  prioritera  att  samla  utställningsföremål  framför 
muntliga  källor  då  man  är  ett  museum. Detta  är  emellertid  inte  fallet  vilket 
kommer framgå av intervjuerna nedan.

Museets insamlingsstrategi och policy
Den text som finns på Sjöhistoriska museets hemsida angående dokumentationen 
bygger till stor del på dokumenten ”Insamlingsstrategi för SMM” samt ”Policy för 
insamling  av  arkivhandlingar,  fotografier  och  föremål”.  Det  förstnämnda 
dokumentet omfattas av tre sidor. Här ges ett syfte med insamlandet, nämligen 
”att  skapa  en  god  grund  för  forskning  och  förmedling,  utställning  och 
utbildning”.61 Här förtydligas också hur insamlandet fördelar sig mellan museerna. 
På Vasamuseet sker ingen insamling alls medan Marinmuseum koncentrerar sig 
på insamlande rörande den svenska marinen. På Sjöhistoriska museet är temat för 
insamlandet ”Sjöfartshistoria, Levande marimt kulturarv och Kulturmiljöer under 
och  över  vatten”.62 Det  sistnämnda  museet  har  alltså  ett  betydligt  bredare 
ämnesområde.  Ett  förtydligande  anger  dock  att  Marinarkeologi  inte  utförs  av 
myndighetens forskningsavdelning.

I strategin anges de tillvägagångssätt som museet använder när de samlar in 
material.  Under  kategorin  ”Dokumentationsprojekt”  beskrivs  den  typ  av 
dokumentation som nämnts ovan, gällande att dokumentera en helhet med olika 
typer av källmaterial. Här antyds åter igen att ett objekt kan vara utgångspunkten 
medan annat källmaterial kompletterar detta. Samtidsdokumentation betonas som 
en särskilt lämplig variant av dokumentation.  Arbetet sker genom projektarbete 

6 1 Statens maritima museer, ”Insamlingsstrategi för SMM”.
6 2 Statens maritima museer, ”Insamlingsstrategi för SMM”.
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och kräver  ”planläggning,  inläsning,  tid  och finansiering”.63 ”Riktad  insamling 
eller prioriterade områden” beskriver en typ av insamling som tycks svår att helt 
avgränsa mot de ovan nämnda insamlingsformerna. Här beskrivs vad som skulle 
kunna benämnas punktinsatser där man koncentrerar sig på en viss period eller en 
avgränsad företeelse. Under ”Gåvor och inköp” beskrivs den övriga insamlingen. 
Det betonas att objekt ska komplettera den ”befintliga samlingen” och att det även 
här är viktigt att få med så mycket dokumentation kring ett objekt som möjligt.64

Intervju med chefen över forsknings- och samlingsavdelningen
Avdelningschefen för forsknings- och insamlingsavdelningen är en kvinna som är 
chef över verksamheten vid både Sjöhistoriska museet och Marinmuseum. Hennes 
roll i dokumentationen menar hon främst är att styra över hur arbetet läggs upp i 
själva  verksamhetsprocessen.  Informanten  förtydligade  under  intervjun  att  hon 
inte hade någon egen erfarenhet av att dokumentera. Det huvudsakliga upplägget 
på myndigheten är att ett större dokumentationsprojekt görs varje år. Vartannat år 
är  det  Sjöhistoriska  museet  som  får  uppdraget  och  vartannat  år  sker 
dokumentationen på Marinmuseum i Karlskrona. Det framkom emellertid under 
intervjun att projekten ibland drog ut på tiden varför två dokumentationsprojekt 
ibland löpte parallellt.  Det görs ibland också mindre dokumentationsprojekt på 
myndigheten.65

Vid  intervjun  framkom  att  man  på  Sjöhistoriska  museet,  liksom  på 
Marinmuseum,  tolkade  myndighetens  uppdrag  genom  att   dokumentationen 
betraktades  som  en  form  av  insamling  och  som  en  metod  för  att  ”berika” 
samlingarna i enlighet med myndighetens instruktion. Informanten uttryckte att de 
på myndigheten hade en frihet att tolka kulturdepartementets instruktion, även om 
insamlingen eventuellt där syftade på fysiska föremål:

Man  kan  ju  säga  att  vi  ska  ju  samla  in  och  bearbeta  material  men  då  ser  ju  de  mer 
föremålsmässigt. Men vi tolkar det gärna som att en dokumentation är lika ungefär som ett 
insamlat föremål, men det ger ju mer bredd och man kan ju göra mycket mer spännande av det 
så att säga. Så det kan man egentligen säga att det inte står i våran instruktion att vi ska göra 
det.  Det  nämns  inte  dokumentationer  specifikt,  det  görs  inte.  Det  ses  som en  form  av 
insamling och det är en form av insamling.66

Att  göra  dokumentationer  ansåg  alltså  informanten  till  och  med  som  mer 
meningsfull än att samla in fysiska föremål. Detta då de ansågs bidra till en större 
kunskap, även om en del av förklaringen säkert ligger i att det inte finns plats för 
att förvara föremål. Informanten antydde att magasinen idag är så överfulla att de 
”bågnar”.67 Det största bidraget med dokumentationerna anses emellertid vara att 
6 3 Statens maritima museer, ”Insamlingsstrategi för SMM”.
6 4 Statens maritima museer, ”Insamlingsstrategi för SMM”.
6 5 Intervju med chef på Sjöhistoriska museet, 2015-02-13.
6 6 Intervju med chef på Sjöhistoriska museet, 2015-02-13.
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bidra med kunskap. Inte minst för personalen, då dokumentationen beskrevs som 
en  form av kompetensutveckling för dem. Informanten menade att personalen 

lär sig rätt mycket själva också, på det här. Och man kan ju också ställa frågor till materialet  
och se det ur olika vinklingar till exempel. Klass och kön och allting sånt där som man kan 
vinkla. Ett material kan ju berätta så väldigt mycket mer än ett enstaka föremål.68

Ett motiv för att dokumentera istället för att samla in föremål är alltså att det först-
nämnda  anses  bidra  med  mer  kunskap.  Informanten  betonade  också  att 
dokumentationen  ofta  kunde vara mer  användbar  för  museet.  Hon såg en stor 
potential i att framöver arbeta med att tillgängliggöra materialet för att också nå ut 
till andra.

Det kommer att komma en modul där man kommer att kunna lägga dokumentationer. Och 
kanske vissa dokumentationer kommer man att kunna göra som små miniutställningar. Alltså 
det ska vara tillgängligt. Några dokumentationer vi har gjort har blivit fotodokumentationer 
och de har vi ju hängt upp i museet. Och sen också att man berättar om det, men det är mer på 
internseminarier  och  så.  Man gör  det  ju  inte  för  sin  egen  skull  bara  utan  det  ska  också 
tillgängliggöras.  Det  blir  ju  ett  väldigt  spännande  forskningsmaterial  också,  alla  de 
dokumentationer som finns, men om de finns på nätet så vet ju folk om att vi har dem. Det gör 
man ju inte om man inte så att säga får veta om det på ett eller annat sätt.69

Citatet  är  belysande  för  det  faktum att  det  dokumenterade  materialet  inte  har 
använts så mycket som man önskat, vilket också framkom i min intervju med en 
av  museets  arkivarier.  Informanten  uttryckte  att  man  tidigare  ofta  hade  gjort 
dokumentationer som sedan legat i orörda i arkivet. Att enbart utgöra en framtida 
forskningsresurs var därmed inte nog. Det verkar emellertid vara relativt ovanligt 
att  dokumentationsprojekten  används  till  att  skapa  utställningar.  Förutom 
fotodokumentationerna,  som  nämndes  ovan,  kom  min  informant  att  tänka  på 
utställningen ”Sist i ledet?”. Den handlade om de sista värnpliktiga soldaterna i 
Sverige och byggde på insamling av intervjuer, filmer och föremål. Det nämnde 
även att ett pågående dokumentationsprojekt kring en IF-båt eventuellt skulle leda 
till en utställning. Denna dokumentation är för övrigt ett exempel på ett projekt 
där ett objekt står i fokus och där annat källmaterial kompletterar förståelsen. Det 
verkade  inte  heller  som  att  äldre  dokumentation  användes  i  någon  större 
utsträckning för arbetet i att exempelvis skapa nya utställningar.

På frågan om dokumentationen var en högprioriterad del av verksamheten var 
min  informant  lite  tvekande och antydde att  detta  kanske inte  var fallet  då de 
enbart gjorde en dokumentation om året. Hon menade dessutom att den här typen 
av verksamhet inte hade några deadlines, till skillnad från andra typer av arbete på 
museet. Att vara behjälplig med en utställning gick exempelvis före. Om man inte 
hann klart med ett projekt under det år man planerat fortsatte dokumentationen 

6 8 Intervju med chef på Sjöhistoriska museet, 2015-02-13.
6 9 Intervju med chef på Sjöhistoriska museet, 2015-02-13.
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helt  enkelt  nästa  år.  Däremot  lyfte  informanten  fram  att  hon  upplevde  att 
medarbetarna uppskattade dokumentationen väldigt mycket.70

En  intressant  aspekt  på  insamlandet  som  framkom  under  intervjun  med 
myndighetens  avdelningschef  var  att  dokumentationsprojekten  i  mycket  stor 
utsträckning byggde på initiativ från medarbetarna inom organisationen.

Egentligen så kommer det här ifrån enheterna. Det är de som egentligen kommer med idéerna. 
[...] Ibland är det nån som har en idé som kan ha legat och grott länge och så kommer det upp  
på ett möte och så diskuterar man om man skulle kunna göra det till exempel. När det gäller 
just i Karlskrona och med försvarsmakten så är det ju egentligen att man måste göra någonting 
nu innan det försvinner. Innan någonting tar slut, som med det här med de sista värnpliktiga. 
Då kan man vilja göra det när man har sista chansen att göra det.71

Det tycks som att dokumentationen på myndigheten i hög grad är beroende av 
medarbetarnas  intresse,  kunskaper  och  engagemang.  En  stor  del  av  personal-
styrkan är emellertid  utbildade etnologer med stora kunskaper i att exempelvis 
intervjua och de anses därmed ha en hög kompetens för att bedriva arbetet och 
rent  av en förutsättning för att  det  skulle  kunna fungera.  Det förekom mycket 
sällan att min informant kom med direktiv om vad som skulle samlas in. Ofta var 
de istället föranledda av ett personligt intresse. Dokumentationen initieras, i hög 
utsträckning på grund av insikten att ett fenomen av något slag är på väg att ta 
slut, vilket citatet ovan visar. Även arkivarien vid Sjöhistoriska museet som jag 
intervjuade hade den en uppfattning om att  detta  ofta var orsaken till  att  man 
gjorde en dokumentation. Informanten, i sin roll som chef, var den som beslutade 
om att ge klartecken för olika dokumentationsprojekt. Ibland var det nödvändigt 
att begränsa antalet projekt. Hon beskrev det som att det fanns en typ av ”mental 
önskelista” för vad som skulle behöva göras och när.72

Myndighetens instruktioner påverkar dokumentationsprojekten. Till exempel 
försöker de ta hänsyn till sitt mångfaldsperspektiv och informanten lyfte särskild 
fram att de försökte ta hänsyn till barn- och ungdomsperspektivet i enlighet med 
deras uppdrag. Fotodokumentationen ”jag går ombord på jobbet” hade de arbetat 
med i två år och var påtänkt för en yngre publik. Dessutom hade de själva tagit på 
sig att arbeta med ett miljöperspektiv. Något som visar på en självständighet i att 
besluta om vad som var prioriterat. På museet strävade de efter att hitta projekt 
som  överensstämde  med  dessa  olika  perspektiv.  Det  var  också  viktigt  att 
presentera arbetet så att det syntes att man hade arbetat utefter dem. Det verkade 
inte  som  att  det  förekom  särskilt  mycket  samarbete  kring  dokumentationerna 
mellan Sjöhistoriska museet och andra kulturarvsinstitutioner. Inte heller förekom 
det något samarbete med Marinmuseum i Karlskrona då de dokumenterade på ett 
annat tema, den svenska marinen. Informanten menade att det kanske var olyckligt 
på sätt och vis att Samdok försvann men å andra sidan menade hon att folk hittade 
7 0 Intervju med chef på Sjöhistoriska museet, 2015-02-13.
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sina samarbetspartners i alla fall, detta kommer att utvecklas i följande intervju. 
Hon menade dock att man idag, när Samdok inte längre fanns, kanske var mindre 
styrda vilket var positivt.  På så sätt  hade man idag en större frihet i att  själva 
dokumentera det man ansåg vara intressant.73

Intervju med arkivarie på Sjöhistoriska museet 
Den arkivarie som jag intervjuat på Sjöhistoriska museet är en kvinna som har 
arbetat länge på arbetsplatsen. Hon är i grunden utbildad till etnolog och har sedan 
vidareutbildat  sig  till  arkivarie.  Hon  ingår  i  den  del  av  forsknings-  och 
samlingsenheten som finns i Stockholm. Under intervjun berättade hon att det för 
ca 15 år sedan funnits en egen enhet för dokumentation med en anställd etnolog på 
museet. Under tiden för min intervju var hon delaktig i dokumentationsprojektet 
kring museets IF-båt. Hon tydliggjorde hur de tänkte kring projektet.

Det pågår, vi har gjort ganska många intervjuer. Och det är ju med själva båten i fokus. Och 
det blev av därför att vi samlade in en sån här båt, som är så att säga folklig. En liten segelbåt 
från slutet utav 60-talet, och när vi har samlat in båtar så ofta har man ju då inte haft tid till så 
mycket  mer.  Man samlar  in båten och man kanske gör  förhoppningsvis nån intervju och 
samlar in runtomkring, men för det mesta så har man inte tid till det. Men nu tänkte vi ägna,  
och det har vi gjort, ägna lite mer tid. Och därför har vi gjort en del intervjuer och vi har nu  
fått in fler och fler foton också, av personer som har haft den här IF-båten.74

Detta  var  enligt  informanten  första  gången  man  utförde  en  så  omfattande 
dokumentation kring ett objekt. Hon kunde inte komma på något annat exempel 
på att en sådan form av dokumentation hade gjorts. Hon menade inte heller att det 
fanns någon typisk dokumentation,  utan att  alla projekt var unika.  Informanten 
nämnde som ett exempel ett projekt som hon menade var en ”snabbinsats”, där 
hon och en kollega åkte till Orust för att dokumentera båttillverkning med syftet 
”att göra något som var [...] samtida, vad händer just nu?”.75 Under detta projekt 
gjordes  intervjuer  kombinerat  med  fotografering  och  insamling  av  exempelvis 
broschyrer. 

Hon berättar även om ett annat projekt som hon själv varit initiativtagare till 
och som vuxit fram ur ett eget intresse, nämligen en dokumentation rörande  före-
taget Cementas sjöfart i Stockholm. Idén kom sig av en insikt av att det var viktigt 
att  dokumentera  verksamheten  innan  den  lades  ner  eftersom en  sjöfart  mitt  i 
Stockholm som fortfarande  fanns  kvar  var  unik.  Precis  som avdelningschefen 
menade hon att det ofta går till så att en dokumentation motiveras utifrån insikten 
att någonting är på väg att upphöra. Så visade sig fallet också vara i dokumen-
tationsprojektet kring Cementa, då informanten uppgav att hon läst i en lokaltid-
ning att verksamheten kommer flyttas. Detta dokumentationsprojekt tycks ha varit 
lite större än det på Orust, även om det inte krävde speciellt  stora ekonomiska 
7 3 Intervju med chef på Sjöhistoriska museet, 2015-02-13.
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resurser utöver lön för den medföljande fotografens och informantens arbetstid. 
Informanten beskrev annars att projekten på ett planeringsstadium genomgick en 
viss process:

Om man får en sån här idé som [...] en sjöfart mitt inne i Stockholm som fortfarande finns 
kvar, och vi borde göra nånting, då gäller det att få gehör för det, och att det ska tas upp på 
olika vis. Och då är det vår verksamhetsplanering, och det ska in i olika system och så här. 
Och sen så får man tilldelat sig viss tid som det här ska klaras av på, och beräkna vad det kan 
kosta.  Det  här  kostade  egentligen  ingenting.  [...]  Det  var  min  arbetstid  och  fotografens 
arbetstid också.76

Även om projekten alltså är väldigt olika varandra så finns det alltså en process de 
ska  gå  igenom.  Hon  betonade  att  det  inte  var  att  bara  bege  sig  ut  för  att 
dokumentera. När en idé uppkommit skulle den diskuteras och planeras in. Det 
var  inte  säkert  att  den över huvud taget  blev av och om så skedde kunde det 
mycket väl dröja ett år. Informanten menade att det hade diskuterats att utforma en 
mer  långsiktig  dokumentationsplan  men  att  detta  inte  blivit  ”riktigt  officiellt 
taget”.77

Ett perspektiv som man kan sägas arbeta efter på Sjöhistoriska museet är att 
man strävar efter att  framför allt  dokumentera samtiden.  Detta kan mycket väl 
bero på att man tidigare ingick i Samdok och numera är med i det lösare nätverk 
som numer ersatt denna organisation, Samtidsdokumentation Sverige. Begreppet 
samtidsdokumentation var ett  betydligt mer bekant begrepp för informanten än 
exempelvis begreppet oral history. Trots att de främst strävade efter att dokumen-
tera samtiden menade hon att de ofta blev missförstådda och att människor istället 
trodde att  de var  intresserade av att  utföra en historiska  dokumentation.  Detta 
kunde yttra  sig  genom att  intervjuade  människor  trodde att  de  ville  komma  i 
kontakt med den som var äldst, eller som hade längst erfarenhet av det fenomen 
som skulle dokumenteras. Informanten menade att detta missförstånd kunde bero 
på att man var ett museum. Även om samtidsdokumentation alltså stod i fokus så 
kunde det emellertid i vissa sammanhang vara aktuellt att fråga människor om hur 
det varit förr och vid  de tillfällena kunde det hända att folk hade svårt att minnas. 
Informanten uttryckte en önskan om att kunna göra djupintervjuer och att kanske 
träffa människor flera gånger vilket dock inte var möjligt på grund av tidsbrist. En 
sådan arbetsmetod trodde hon skulle leda till  att  en bättre kontakt och ett  ökat 
förtroende, vilket i sin tur också kunde leda till att folk berättade mer öppet. Hon 
påpekade att människorna i detta avseende var mycket olika. Medan vissa bara 
gav en mening till svar kunde andra prata i stort sett hur mycket som helst.78

Dokumentationerna som görs på Sjöhistoriska tycks inte  i  någon större ut-
sträckning vara kopplade till  rena forskningsprojekt.  Däremot  så  finns det   en 
tanke om att möjliggöra forskning, även om materialet inte tycktes användas i så 
7 6 Intervju med arkivarie på Sjöhistoriska museet, 2015-02-13.
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stor  utsträckning  som  man  önskade.  För  att  tillgodose  framtida  intressen  och 
forskningsbehov menade arkivarien att hon försökte arbeta med olika perspektiv: 
”Och då tänker jag igen då genus och etnicitet och klass, ålder och så. Att försöka 
få  ett  spektrum på  det  där  då”.79 Detta  visar  på  en  strävan  efter  att  skapa  en 
mångfald  inom  dokumentationerna  och  det  är  således  ett  exempel  på  hur 
myndighetens  instruktion  om  att  arbeta  mot  mångfald  kommer  till  uttryck. 
Dokumentationerna bidrar till mångfald också genom att de fyller kunskapsluckor. 
Ett tydligt exempel på detta är till  exempel projektet ”Sjöfarande kvinnor” som 
min informant menade behandlade ett ämne man hade mycket liten kunskap om.80

Informanten  menade  att  dokumentationerna  tidigare  inte  hade  varit  så 
formaliserade.  Det  fanns  numer  dock  en  mall  att  utgå  ifrån  som  lett  till  att 
dokumentationsprocessen blivit mer standardiserad än tidigare. På sätt och vis så 
skiljer  sig  dokumentationerna  inte  allt  för  mycket  från  en  vetenskaplig 
undersökning då de både har ett  syfte och frågeställning. Därtill  har man även 
intervjufrågor. Dokumentationerna kommer till för att fylla igen en kunskapslucka 
om någonting, ofta, vilket nämnts ovan, innan det är försent. Informanten berät-
tade att man alltid strävade efter att transkribera intervjuer även om det var mycket 
tidsödande.  Vid  det  tillfälle  som jag  gjorde  intervjun  så  fanns  det  fortfarande 
intervjuer  som  hon  inte  hunnit  med  att  skriva  ut  på  grund  av  tidsbrist.  När 
dokumentationen var färdig strävade man också efter att göra någonting mer av 
materialet  än att  enbart arkivera det. Dokumentationen kring Cementa hade till 
exempel lett till en fotoutställning med text som berättade om projektet. Det hade 
även hållits  föredrag,  både internt  för  museets  personal  och kvällsföredrag för 
museets besökare. En annan kanal för att informera om dokumentationerna var 
webben. Förutom hemsidan har Sjöhistoriska museet bloggen ”Samlarna”.81 Det 
har dessutom ibland förekommit att dokumentationerna har lett till publikationer.82

Under  min  intervju  med  avdelningschefen  på  Statens  maritima  museer  så 
framkom det att Samdoks avveckling inte nödvändigtvis haft en allt för negativ 
inverkan på dokumentationsverksamheten. Hon menade att man klarade sig bra i 
alla fall. Dessutom tycktes det som att man nu hade en större självständighet och 
kunde dokumentera det man själv fann vara intressant eftersom man inte längre 
tillhörde en viss pol. Arkivarien på Sjöhistoriska museet  förklarade att  det nya 
nätverket saknade både personal och pengar men hon kände till dess ordförande, 
Åsa Bergström på Västerbottens museum, som hon menade var en inflytelserik 
etnolog som gjorde många intervjuer i sitt lokalsamhälle. Hon berättade även att 
hon hade deltagit vid nätverkets senaste årliga sammankomst och berättade om ett 
par av de kunskapsutväxlingar som där skett. Hon hade även under det pågående 
projektet kring museets IF-båt haft ett samarbete med en annan person i nätverket.

7 9 Intervju med arkivarie på Sjöhistoriska museet, 2015-02-13.
8 0 Intervju med arkivarie på Sjöhistoriska museet, 2015-02-13.
8 1 Sjöhistoriska museets webbsida > Blogg/Podd > Samlarna [2015-05-06]
8 2 Intervju med arkivarie på Sjöhistoriska museet, 2015-02-13.
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Ja  i  och  med  den  här  IF-båten  så  har  jag  samarbete  med  en  person  som  [...]  har  en 
etnologitjänst på Bohusläns museum. Så då tog jag kontakt med henne, för där håller de också 
på med båtar ganska mycket. Hon har jobbat mycket med fritidsbåtar under sitt liv och då 
frågade jag om vi kunde göra någonting tillsammans för […] att det var SM på västkusten i 
somras. Så då gjorde vi det tillsammans där, så det var ett samarbete med en i nätverket.83

Informanten hade dessutom tillsammans med sin kollega besökt Nordiska museet 
för att lära sig hur de där arbetar med tillgängliggörande genom digitalisering. Det 
verkade  alltså  som  att  det  nya  nätverket  och  andra  samarbeten  har  en  viss 
betydelse för dokumentationsprojekten.

På frågan om vad hon lärt sig av att dokumentera svarade informanten:

Ja,  jag  lär  mig ju  mer  om det  jag  frågar  om.  Och  man lär  sig,  tycker  jag,  om att  ens 
förutfattade meningar aldrig stämmer riktigt, det är ju bra. Och man lär sig att, om det är en 
intervju som är på en eller två timmar så kommer man ju ganska nära den människan, och man 
ser  hur  olika  man kan  tänka.  [...]  Så  det  ger  ju  en  själv  ganska  mycket,  det  gör  det  ju 
naturligtvis.84

Svenskt visarkiv

Svenskt visarkiv är en del av myndigheten Musikverket som även består av fem 
andra  verksamhetsområden.  Dessa  utgörs  av  en  musikplattform  som  stödjer 
nyskapande  musik,  Scenkonstmuseet,  Elektronmusikstudion,  Musik-  och 
teaterbiblioteket samt skivbolaget Caprice Records. Myndigheten består alltså av 
olika, relativt skilda verksamhetsområden. Det officiella namnet på myndigheten 
är  Statens  musikverk  även  om  detta  används  sparsamt.  Myndigheten  i  dess 
nuvarande form inrättades 2011 och är således relativt ny. Musikverket beskriver 
på sin hemsida sitt uppdrag på detta vis:

Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans, en öppen 
mötesplats för  den skapande människan. Verksamheten riktar  sig såväl  till  konstområdena 
inom scenkonsten som till alla andra intresserade.85

De dokumentationer  som görs  på  myndigheten  utförs  framför  allt  av  Svenskt 
visarkiv.86 Detta  arkiv  var  från  början  en  stiftelse  som  grundades  1951  som 
registrerade och ordnade svenskt vismaterial. Verksamheten förstatligades 1970.87 
Den nuvarande verksamheten på arkivet består, enligt myndighetens hemsida, av 
att  samla in, bevara, forska samt att publicera material.  Detta sker inom vissa 
avgränsade  områden,  nämligen  folkmusik,  visor,  dans,  spelmansmusik,  äldre 
populärmusik och svensk jazz.88 Utifrån myndighetens instruktion går det att se att 

8 3 Intervju med arkivarie på Sjöhistoriska museet, 2015-02-13.
8 4 Intervju med arkivarie på Sjöhistoriska museet, 2015-02-13.
8 5 Musikverkets webbsida > Om musikverket  [2015-03-13]
8 6 Intervju med chef på Visarkivet [2015-02-17]
8 7 Boström, M. (2011), ”Svenskt visarkiv – 60 år i folkmusikens tjänst”, s. 4-5.
8 8 Musikverkets webbsida > Svenskt visarkiv > Om Svenskt visarkiv [2015-03-13]
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en relativt stor del av myndighetsuppdraget utförs av Svenskt visarkiv. Den första 
paragrafen i instruktionen lyder:

1§ Statens musikverk har till uppgift att främja ett varierat musikalisktutbud i hela landet som 
är  präglat  av  konstnärlig  förnyelse  och  hög  kvalitet.  Myndigheten  ska  också  främja 
utvecklingen  av  ett  professionellt  musikliv.  Statens  musikverk  ska  vidare  dokumentera, 
bevara,  främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens 
kulturarv. Vid myndigheten bedrivs arkiv-, biblioteks- och museiverksamhet.89

Det är den undre halvan av texten i denna paragraftext som främst är av betydelse 
för Svenskt  visarkivs  verksamhet.  Här framgår att  man ska dokumentera.  Den 
andra  paragrafen  specificerar  vad  myndigheten  särskilt  ska  ägna  sig  åt.  Sju 
punkter nämns varav framför allt punkt två reglerar verksamheten på arkivet. Här 
tydliggörs att man ska ”vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyför-
värv  berika  samlingar  och  dokumentation  av  teaterns,  dansens  och  musikens 
kulturarv”.90 Eftersom dokumentationensverksamheten  har  en  koppling  till  den 
forskning som bedrivs på myndigheten,  vilket kommer redogöras för nedan, är 
även den tredje punkten relevant för verksamheten. Där regleras att myndigheten 
ska ”verka för ökad kunskap grundad på samverkan med universitet,  högskolor 
och andra samt förmedla denna kunskap inom sina olika verksamhetsområden”.91 
Den tredje paragrafen i instruktionen tydliggör bland annat att ett jämställdhets-, 
mångfalds- och barnperspektiv ska integreras i myndighetens arbete.92 

Även  om  instruktionen  inte  tydligt  anger  att  myndigheten  ska   bedriva 
forskning i egen regi så har Musikverket en tydlig forskningsprägel. Detta märks 
bland  annat  av  det  stora  antal  forskningsarkivarier  som  arbetar  på  Svenskt 
visarkiv.  Man  har  också  utformat  en  ”Forsknings-  och  kunskapsstrategi”  som 
finns tillgänglig via myndighetens webbplats. Här tydliggör att forskningen som 
bedrivs  ska  vara  vetenskaplig  och  utförs  av  examinerade  forskare  eller 
doktorander.  För  större  projekt  är  man  beroende av extern  finansiering medan 
mindre projekt oftast  kan täckas av statsanslaget.93 Dokumentet  förklarar också 
varför en så relativt stark betoning på forskning finns på arkivavdelningen:

Trots en relativt lång tradition här i landet har det internationellt etablerade forskningsfältet  
musiketnologi, det komparativa studiet av musikens globala mångfald och sociala funktioner, 
inte  fått  en  ställning som självständig  akademisk disciplin  i  Sverige.  Därför  har  Svenskt 
visarkiv i realiteten kommit att fungera som ett svenskt centrum för musiketnologi, med en 
omfattande seminarie- och publiceringsverksamhet.94

Dokumentationsverksamheten på Svenskt visarkiv började under tidigt 60-tal och 
syftade  främst  till  att  samla  in  visor  och  folkmusik  men  det  gjordes  även 

8 9 Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk.
9 0 Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk.
9 1 Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk.
9 2 Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk.
9 3 Statens musikverk, ”Forsknings- och kunskapsstrategi 2014”.
9 4 Statens musikverk, ”Forsknings- och kunskapsstrategi 2014”.
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intervjuer, och 1970 blev inspelningen av folkmusik ett officiellt myndighetsupp-
drag.  Dessförinnan,  1968,  hade  Märta  Ramsten  anställts  av  den  dåvarande 
institutionen för att dokumentera och spela in folkvisekulturen.95

Ett annat tema där man på Svenskt visarkiv har gjort omfattande dokumen-
tationer  är  svensk  jazzhistoria.  Inte  heller  denna  dokumentationsverksamhet 
startade som ett myndighetsuppdrag. Initiativtagare till dessa dokumentationer  var 
istället Gruppen för svensk jazzhistoria som 1976 tog initiativ till bildandet av  ett  
arkiv. Denna ideella organisation samlade in material och utförde även intervjuer 
med  många  av  jazzens  pionjärer  som  var  verksamma  på  1920-talet. 
Arkivverksamheten  övertogs  så  småningom  av  Svenskt  visarkiv  och  1981 
anställdes en arkivarie för att arbetet med jazzdokumentation.96 Denna verksamhet 
bygger idag på donationer och genom att intervjua centralgestalter inom jazzen. 
Det är främst denna intervjuverksamhet som tyngdpunkten kommer att ligga på i 
den fortsatta undersökningen då den utgör ett tydligt exempel på dokumentation 
av oral history. 

Intervju med arkivchef
Den informant som har intervjuats är sedan två år överbibliotekarie och arkivchef 
på Musikverket.  Arkivchef över Svenskt visarkiv har han emellertid varit ända 
sedan  2001  vid  den  dåvarande  myndigheten  Statens  musiksamlingar.  Han  är 
docent i musikvetenskap vid Stockholms universitet och Åbo akademi. Hans egen 
forskningsinriktning har emellertid varit inom musiketnologi med frågor rörande 
bland annat musik och identitet. Hans roll idag, gällande dokumentationerna, är att 
han verksamhetsplanerar och initierar projekt som annan personal sedan fullföljer. 
I den tidigare tjänsten som arkivchef hade han dock en mer aktivt deltagande roll i  
dokumentationsverksamheten.  Bland annat,  vilket  framkom i intervjun, rörande 
egna  forskningsprojekt.97 Han  har  därmed  en  praktisk  erfarenhet  av  att 
dokumentera.  Under intervjun reflekterade emellertid informanten över huruvida 
dokumentationerna egentligen är så centrala för verksamheten som många tror:

Vi gör faktiskt inte så mycket intervjuer längre. Och jag ska säga så här också att jag tror att  
[…] personalen på Visarkivet har en bild av att vi dokumenterar väldigt mycket. Och det är 
också en bild som vi gärna förmedlar ut när någon frågar. Att vi håller på med dokumentation 
av folkmusik och jazz.  Men i själva verket  gör  vi inte så mycket dokumentation, men vi 
gjorde och har kvar bilden utav... Jag är inte säker på att vi gjorde så mycket heller, men vi 
odlar gärna en bild av att vi är en dokumentationsorganisation.98

Uttalandet antyder att personalen har en bild av organisationen som kanske inte 
visar sig stämma fullt ut vid en närmare granskning. Ett annat sätt att resonera är 
att  de intervjuer och dokumentationer  som tidigare utförts  har varit  viktiga för 
9 5 Boström, M. (2011), ”Svenskt visarkiv – 60 år i folkmusikens tjänst”, s. 5-6.
9 6 Boström, M. (2011), ”Svenskt visarkiv – 60 år i folkmusikens tjänst”, s. 5-6.
9 7 Intervju med chef på Visarkivet, 2015-02-17.
9 8 Intervju med chef på Visarkivet, 2015-02-17.

35



bilden  av  Svenskt  visarkiv.  Framför  allt  säger  emellertid  citatet  något  om 
dokumentationens roll i verksamheten. Det är knappast en kärnverksamhet men 
dokumentation  i  form  av  intervjuer  sker  ändå.  Informanten  menade  att  nytt 
material kanske framför allt tillfördes arkivet idag tack vare av donationer.99

De dokumentationsprojekt som i huvudsak görs på Musikverket sker, vilket 
framkom under intervjun, i samband med forskningsprojekt. Informanten menade 
att  Svenskt  visarkiv  är  ett  forskningsarkiv.  Dokumentationen  som  sker  på 
kulturarvsinstitutionen  sker  därför  i  huvudsak  i  samband  med  ett 
forskningsprojekt  eller  ett  dokumentationsprojekt.  Det  finns  därför  ingen  klar 
strategi  om  att  dokumentera  allt  inom  ett  visst  fält,  utan  dokumentations-
handlingarna  är  ofta  resultatet  av  dessa  projekt.  Det  äldre  arkivmaterialet  kan 
emellertid  inte sägas vara betydelselöst  för det man samlar in idag på Svenskt 
visarkiv. Under intervjun framkom två exempel där nytt  forskningsmaterial  har 
skapats som kan relatera till äldre undersökningar. Det ena är ett projekt där man 
på skolor har undersökt bland annat ramsor och klapplekar. Något man på arkivet 
också  ägnade  sig  åt  på  80-talet.  Det  andra  exemplet  är  en  uppföljning  av 
skivprojektet ”Unga svenska spelmän” där musik av unga musiker gavs ut under 
1970-talet  och fram till  1981.  Många av dessa musiker  har  sedan dess,  enligt 
informanten, fått ett stort erkännande. Idag pågår ett uppföljande projekt där man 
bland annat intervjuar dessa musiker.100 Svenskt visarkiv dokumenterar musik ur 
vissa  bestämda  fält,  vilket  framgått  ovan.  Förklaringen  till  just  dessa 
intresseområden har delvis att göra med en historisk utveckling. Detta framkom i 
ett uppföljande e-postväxling med  informanten:

Det är Visarkivet som har fokus på folkmusik, jazz, visa och i viss mån musik från andra 
kulturer.  Detta har att göra med att arkivet skapades i syfte att dokumentera och nätverka 
inom folklig visa, sen utvecklades det mot instrumental folkmusik och senare jazz och ännu 
senare  kulturell  mångfald  i  Sverige.  Den  gemensamma nämnaren  är  ett  musiketnologiskt 
perspektiv och att man koncentrerat sig på musikstilar som lever i icke-skriftliga traditioner. 
Till skillnad från framförallt konstmusiken.101

Som framgår av ovanstående är det ämnet musiketnologi som idag anses utgöra 
den gemensamma nämnaren för verksamheten på Svenskt visarkiv. Det motiverar 
och  avgränsar  arkivets  intresseområde.  En annan gemensam nämnare  är  alltså 
även att man valt att fokusera på den typ av musik som inte är lika omskriven. Här 
går det att dra en parallell till en oral history tradition då man alltså lägger fokus 
på en muntlig kultur. Inom en snar framtid kommer en forskningsarkivarie med 
fokus  på  det  breda  området  populärmusik  att  anställas  på  Visarkivet,  något 
informanten menade att man idag saknade. Musikverkets andra avdelningar har 

9 9 Intervju med chef på Visarkivet, 2015-02-17.
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emellertid andra fokusområden. På musik och teaterbibliotekets arkivsektion har 
till exempel konstmusik varit ett huvudfokus.102

Att man på arkivet ska anställa en ny forskningsarkivarie med inriktning mot 
populärmusik  är  talande  för  hur  man  arbetar  för  att  täcka  upp  områden  där 
forskning saknas. Under intervjun förklarade informanten att man arbetar med att 
rekrytera forskningsarkivarier med olika specialkompetenser. informanten beskrev 
det som att man bygger ett ”pussel av medarbetare”.103 De som anställs till dessa 
tjänster  är  disputerade forskare och de förväntas  arbeta  självständigt.  Det  som 
alltså kan sägas vara strategiskt, angående vad som dokumenteras, är att anställa 
rätt personal med rätt kompetens snarare än att man ser till vilket material som 
saknas i arkivet. Å andra sidan kan lyfta fram att forskning allmänt syftar till att 
skapa ny kunskap snarare än att bekräfta redan befintlig sådan. Detta bör alltså 
leda  att  kunskapsluckor  i  arkivet  i  någon  mening  reduceras,  även  om  man 
metodiskt  inte  utgår  ifrån  vad  som  saknas.  Att  man  på  en  av  myndighetens 
avdelningar bedriver en forskning med ett  musiketnologiskt  perspektiv är inget 
som  nämns  i  Statens  musikverks  instruktion  eller  i  de  senaste  årens 
regleringsbrev. Informanten menade att man under de senaste 10-15 åren fått en 
allt större frihet att själv besluta om vad som skulle dokumenteras.104 På många sätt 
kan Statens musikverks forsknings- och kunskapsstrategi, som diskuterats ovan, 
sägas vara mer talande för den verksamhet som bedrivs inom detta fält.

Informanten menade att det på inget sätt saknas  initiativ från forskningsarki-
varierna  gällande  att  göra  intervjuer.  Det  framgick  att  viljan  att  dokumentera 
muntliga berättelser var större än vad man hade möjlighet att utföra. Som chef har 
informanten därför en viss strategisk roll i att besluta om vilka intervjuer som kan 
bli av och när. För att göra dessa beslut hade han tillsammans med övrig personal 
utformat  en prioriteringslista  för nyckelpersoner inom fälten folk-, världsmusik 
och i första hand jazz. Även inom populärmusiken skedde en viss dokumentation 
av detta slag eftersom det var svårt att dra tydliga gränser mellan dessa genrer. 
Prioriteringslistan på Svenskt  visarkiv  tyder på att  dokumentationerna alltså  är 
individfokuserade, snarare än att de exempelvis koncentrerar sig på ett visst tema. 
Det som framför allt motiverar att en dokumentation genomförs är att åldern på 
nyckelpersonerna på listan. Angående jazzdokumentationerna menade informan-
ten att det varit så ända sen starten, när man insåg att de tidiga jazzpionjärerna 
som var verksamma på 1920 inte skulle leva så mycket längre. Han ansåg att det 
inte  var  optimalt  att  ligga  så  långt  efter  och  att  det  var  problematiskt  att 
”dokumentera historien i samtiden”. Dessutom hände det att man ibland väntade 
för länge och att en person ibland hann gå bort eller bli senil. Det kunde emellertid 
också finnas en viss fördel med att dokumentera i efterhand då man i musikernas 
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samtid hade svårt att bedöma vilka som skulle visa sig vara viktiga i ett längre 
perspektiv.105

Det finns en viktig skillnad mellan de intervjudokumentationer  som görs i 
forskningssyfte och de som har en mer allmän prägel och riktar sig till en bred 
publik. informanten nämnde under intervjun jazzintervjuerna som ett exempel på 
det senare där djupintervjuer var ett sätt att skapa ett brett material.

De  är  ju  djupintervjuer  och  väldigt  allmänna.  Det  är  ju  nyckelpersoner,  som  jag  sa,  i 
jazzvärlden. Det är ju sådana som faktiskt skulle kunna vara intressanta. Nu är det ju inte så 
att allmänheten springer runt och det är ju ingen kö här ute för att lyssna på intervjuer med 
jazzmusiker. Men det är ändå tanken att det ska vara ganska brett och tillgängligt.106

De intervjudokumentationer som gjordes i samband med forskningsprojekt blev 
däremot  av  naturliga  skäl  betydligt  smalare.  Som exempel  nämndes  projektet 
”Musikskapandets  villkor”  som  var  informantens  eget.  I  denna  undersökning 
intervjuades bland annat musiker med frågor om hur de fick ekonomiskt stöd för 
sin musik. Det vill säga ett smalt, men ur forskningssynpunkt motiverat område. 
Informanten  menade  att  det  därför  var  viktigt  att  kontexten,  med  bland  annat 
forskningsfrågorna vid forskningsprojekten redovisades på ett tydligt vis. Risken 
var annars stor att en framtida användare av källmaterialet skulle bli besviken om 
denne exempelvis  förväntat  sig en djupintervju med  en viss  musiker.   För att 
åstadkomma detta menade informanten att han inlett varje inspelad intervju i detta 
projekt med att  tydligt redogöra för dess syfte och hur materialet  skulle kunna 
komma att användas och även att det skulle komma att vara offentligt. Något som 
också naturligtvis bidrog med  information åt den intervjuade individen. Detta var 
ett sätt att arbeta som han förespråkade, även om han inte var säker på att alla 
arbetade  på  detta  vis.107 Någon  dokumentationspolicy finns  i  dagsläget  inte  på 
Svenskt  visarkiv  men informanten  menade att  detta  troligen skulle  komma att 
skapas framöver.108

Enligt informantens uppfattning sker inte någon strävan efter att komplettera 
de kunskapsluckor som finns i Svenskt visarkiv. Detta visade sig bland annat i 
hans  syn på  mångfald.  Det  var  ett  område  han tyckte  var  mycket  viktigt  och 
prioriterat men åter igen var det inte det existerande arkivet som betraktades som 
utgångspunkten i mångfaldsarbetet i den meningen att man utgick ifrån vad som 
saknades  i  arkiven.  Även  här  var  istället  forskningen  utgångspunkten.  Äldre 
projekt gick inte att åtgärda men i nya projekt kunde man sträva efter att tänka 
bredare.109 Man kan därmed alltså säga att det finns en strävan mot mångfald inom 
projekt snarare än inom arkivet som helhet. Detta förhållningssätt bör emellertid i 
längden, som nämnts ovan, leda till mångfald i arkivet som helhet men det utgör 
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ett annat sätt att resonera på jämfört med framför allt Dialekt- och folkminnes-
arkivet i  Uppsala, vilket  kommer att  diskuteras senare. En av orsakerna till  att 
mångfald emellertid ansågs vara viktigt kan ha sin förklaring i en medvetenhet om 
att arkivet idag bestod utav stora samlingar av etnisk svensk kultur. Informanten 
menade att  man på arkivet  ”strävar  efter  att  ha en bredd som jag skulle  vilja 
beteckna  som  kultur  i  Sverige  och  inte  svensk  kultur.  Det  skulle  vara  min 
målsättning. Men dit har vi inte kommit och det lär ta lång tid innan vi hamnar 
där.”110

På Visarkivet förekommer samverkan med andra avdelningar på myndigheten 
och även med andra organisationer. Folkmusikens hus och Smålands musikarvik 
nämndes som exempel. Dessutom är man med i olika nätverk som International 
Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) och International Council 
for Traditional Music (ICTM). Samarbete kring själva dokumentationen förekom 
framför allt med Caprice records. Det vill säga det skivbolag som idag utgör en 
egen avdelning på myndigheten, även den med den intervjuade informanten som 
chef.  På grund av  bristande  resurser  och  tid  hade man  också köpt  tjänster  av 
externa  aktörer  för  att  hinna  med  att  utföra  fler  jazzintervjuer.  Detta  beskrev 
informanten som en nygammal lösning då flera av intervjuerna i arkivet utförts av 
Föreningen för svensk jazzhistoria innan Visarkivet tog över denna verksamhet. 
Ett  annat  sätt  att  samarbeta var  annars  att  dela  med sig av material  till  andra 
kulturarvsinstitutioner. Något som framför allt blivit möjligt tack vare den digitala 
utvecklingen.  Många  lokala  arkiv  och  museer  i  Sverige  har  därför  idag 
inspelningar  som utförts  av  Svenskt  visarkiv.  Informanten  ansåg att  detta  var 
rimligt för att stimulera ett lokalt intresse. Inspelningar som till exempel utförts i 
ett visst landskap borde också finnas arkiverade i detsamma. 111 Detta resonemang 
stämmer väl med Cooks vision om att  arkivarier bör samarbeta med regionala 
arkiv och dela  med sig av kunskap snarare än att  bevaka handlingars  ”sanna” 
proveniens.112

Intervju med forskningsarkivarie
Den andra personen som har intervjuats på Visarkivet är en forskningsarkivarie 
och arbetar med dokumentationerna av svenska jazzmusiker.  Han kom tidigt  i 
kontakt med gruppen för svensk jazzhistoria och han samarbetade med Svenskt 
visarkiv redan innan han fick en tjänst där. Från början gjorde han  intervjuer med 
jazzmusiker på  ideell basis. Dokumentationen är ett stort och pågående projekt 
som varit igång sedan starten på 1970-talet. Informanten, som visade på en stor 
kännedom  om  projektet,  betonade  att  vi  idag  kan  lyssna  på  intervjuer  med 
exempelvis de tidiga jazzpionjärerna som sedan många år är avlidna, tack vare 

1 1 0 Intervju med chef på Visarkivet, 2015-02-17.
1 1 1 Intervju med chef på Visarkivet, 2015-02-17.
1 1 2 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 113.

39



dokumentationsverksamheten.  Han  förklarade  att  intervjuprojektet  startade  på 
grund  av  insikten  att  det  var  sista  chansen  att  dokumentera  musikernas  egna 
historier.  Dessutom menade  han att  den  information  som man  fick från  dessa 
intervjuer var den information som var svårast att i  efterhand återskapa. Annat 
material som inspelningar av musik och bilder anses också viktiga att samla in 
men finns oftast, menade informanten, kvar efter att musikern gått bort.113

Informanten uppskattade att han hade gjort intervjuer med jazzmusiker i cirka 
20 år och hade en stor erfarenhet av att göra djupintervjuer. Det som man kan säga 
eftersträvas är en form av levnadsberättelser som ska täckta livet från barndomen 
fram tills  dess att intervjun hålls. För att åstadkomma en så bra berättelse som 
möjligt  ansågs  det  eftersträvansvärt  att  intervjun  fick  karaktären  av  ett  öppet 
samtal.  Informanten  hade  tidigare  erfarenhet  av  intervjua  musiker  tillsammans 
med en  kollega. Något han menade

har visat sig vara ett väldigt bra sätt att göra intervjuer på. Och då blir intervjuerna också, de 
får ju mer karaktären av ett samtal då. Jag brukar säga att när man ska närma sig en person 
som ska bli intervjuad och säga ”vi skulle vilja intervjua dig”, så då kan det ibland kännas 
som  lite  uppfordrande  och  kravfyllt.  Men  säger  vi  att  vi  vill  föra  ett  samtal  kring  din 
musikerkarriär,  och  vi  ska  prata  om  från  början  och  fram  till  nu  så  blir  det  lite  mer 
anspråkslöst. Och är man då två stycken så blir det också lite mer ett samtal och då har man ju 
fördelen att medan man själv då tänker ut nästa fråga, och kan den andra fortsätta samtalet så 
blir det inga tysta stunder, utan det blir verkligen ett samtal som pågår. Och man hjälps ju åt 
att minnas saker. Och en intervju måste ju förberedas naturligtvis. Man måste ju läsa på om 
personen och det historiska sammanhanget. [...] Och man måste också ibland hjälpa personen 
som man intervjuar att komma ihåg saker. För man kan ju inte begära att en person direkt ska  
komma ihåg saker som hände för 50 år sen. Utan då måste man kanske föra in samtalet, ge 
vissa ledtrådar och så.114

Att vara två som intervjuade kunde alltså vara fördelaktigt för att försäkra sig om 
att de rätta frågorna blev ställda och för att behålla rytmen i intervjun och  försäkra 
sig om att den fick just karaktären av ett samtal. Informanten berättade specifikt 
om  intervjuer  han  gjort  tillsammans  med  Jens  Lindgren  respektive  Bengt 
Wikström,  som själva  varit  verksamma  jazzmusiker  under  samma  tid  som de 
personer de då intervjuade. Detta hade lett till att samtalen ofta hade blivit mer 
levande. Som framgår av citatet ovan menade informanten också att det är viktigt 
att förbereda intervjuerna. Att ha kunskap om den person som intervjuades gav 
möjligheter till att leda in samtalet kring vissa händelser eller teman. I de fallen 
bör det ha handlat om kunskaper från redan kända episoder ur personens liv som 
den intervjuade gavs en möjlighet till  att fördjupa. Men för att den intervjuade 
personen skulle prata så öppet och fritt som möjligt var det viktigt att inte blanda 
sig i berättelsen för mycket. Informanten kunde lägga sig i samtalet när någonting 
uppenbarligen  saknades  men  menade  att  han  aktade  sig  för  att  ge  samtalen 
karaktären  av  en  debatt  genom  att  till  exempel  rätta  felaktiga  årtal.  Sådana 
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felaktigheter var något han menade att man kunde rätta i efterhand i form av en 
kommentar när man förde in materialet i databasen. Samma förfarande gällde om 
exempelvis  den  intervjuade  hade  nämnt  fel  person.  Man kunde även verifiera 
uppgifter i de fall där det var möjligt.115

Informanten  påpekade  att  intervjuerna  inte  var  någon  form  av  rättsliga 
protokoll utan att de var berättelser som hade en kvalité i sig själva. Hur någonting 
sades kunde vara minst lika intressant som vad som faktiskt hade sagts. Det vill 
säga hur den intervjuade använde sin röst. Det kan här alltså vara värt att tänka på 
att denna typ av information naturligtvis inte går att utläsa på samma vis ur en 
transkriberad  intervju.  Informanten  påpekade  att  minnet  var  selektivt  och  att 
episoder ur en musikers liv  ofta  var tillrättalagd. Detta  var tydligt  när han till  
exempel gjort flera intervjuer med en och samma person eller då han lyssnat på 
någon annan person som intervjuat samma musiker, eftersom det blev tydligt att 
samma episoder ofta berättades på samma vis. Han betonade emellertid att detta i 
så fall var det sätt som jazzmusikern ville berätta på. I de fall som det gick att 
hänvisa till  en motsatt  skildring av ett  förlopp så kunde detta emellertid  också 
skrivas in i det digitala kommentarsfältet, vilket kunde underlätta för någon som 
exempelvis ville skriva en biografi. Syftet med jazzintervjuerna var emellertid att 
skapa ett  ”grovt” material  som kunde användas för skilda ändamål och för att 
åstadkomma detta ansågs öppna berättelser bäst lämpade.116

Även om berättelserna, som nämnts ovan ofta hade en karaktär av att ibland 
vara tillrättalagda så hade informanten också en uppfattning av att de ofta bidrog 
med ny och vital kunskap. Han kunde även se att det fanns en viss typ av tillrätta-
läggande i historieskrivandet om musikerna. Intervjuerna bidrog med en fördjupad 
bild, och ny kunskap kom därmed fram. Exempelvis kunde det visa sig att den 
intervjuade fått inspiration från helt annat håll än vad man kanske tidigare trott. 
Intervjuerna skilde sig dock åt. Ibland bidrog de med mycket ny information och 
ibland var det mest ett upprepade av redan kända händelser. Den senare varianten 
kunde vara intressant att ha i arkivet men bidrog inte lika mycket till forskningen. 
För  att  försöka  ge  förutsättningar  till  att  komma  åt  ny  information  strävade 
informanten efter att ge lite ledtrådar om vad man ville prata om, och han menade 
att det gärna skulle gå någon vecka från dess att intervjun bokades in till dess att 
den hölls så att personen skulle hinna tänka efter. Det hände också att den som 
skulle intervjuas plockade fram dagbok eller klippböcker, vilket kunde vara till 
hjälp för minnet. Vissa människor hade mycket lätt för att minans, till exempel de 
som skrivit dagbok, medan andra hade svårare. En orsak till att musikerna kunde 
ha svårt att minnas var att de ofta hade nyttjat droger. Något som ofta var en del av 
den musikkultur som de varit en del av.117
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Informanten  förklarade  också  att  han  ofta  delade  upp  intervjuerna  i  olika 
episoder.  Vid det  första  intervjutillfället  kunde det  vara så  att  den intervjuade 
skulle berätta om barndomen och var informerad om att det var detta de skulle 
prata  om.  Det  som han ville  få  fram var  bland annat  vilka  tidiga musikaliska 
influenser  som  kan  ha  påverkat  musicerandet  och  om  den  intervjuade  fått 
uppbackning  hemifrån  eller  kanske  blivit  motarbetad.  Under  efterföljande 
intervjuer diskuterades senare episoder i livet. Ibland kunde det bli så mycket som 
fyra intervjutillfällen om den intervjuade hade mycket att berätta. Det var tydligt 
att informanten hade en erfarenhet av att musikerna ofta hade en likartad historia 
och  att  samma  typ  av  historier  om  livet  som  jazzmusiker  återkom.  Det  var 
emellertid  då synnerligen viktigt  att  låta  den intervjuade få  prata  om det  som 
avvek från det typiska och som var unikt för just den individen.118

Jazzintervjuerna på Svenskt visarkiv transkriberas bara i undantagsfall. Detta 
eftersom jobbet var mycket tidskrävande. Att så är fallet är lätt att förstå då endast 
ett av flera intervjutillfällen med en musiker, kunde vara i så lång tid som två 
timmar. Det var emellertid viktigt att inte bara samla in material utan det skulle 
också tas om hand genom att bland annat föra in det i databaser. Det var samtidigt  
en kamp mot tiden att hinna med att göra alla de intervjuer man föresatt sig innan 
det  var  för  sent.  Tack  vare  att  det  dokumenterade  materialet  idag  bestod  av 
digitala mp3-filer menade Berger att man framför allt  arbetade på ett annat vis 
med materialet än att transkribera hela intervjuer. Idag var det nämligen möjligt att 
i  lägga in skriftliga kommentarer i  det digitala ljudspåret.  Det var alltså därför 
möjligt att sammanfatta vad som diskuterats i olika skeden av en intervju. Den 
användare av materialet som var ute efter någon specifik del av en intervju kunde 
därför lättare finna det han eller hon sökte. Som nämnts ovan kunde alltså även 
felaktiga faktauppgifter som  kommit fram i intervjun kommenteras. Det framgick 
av intervjun att det kunde röra sig om fel årtal eller att  den plats som åsyftats 
egentligen var en annan. I den kommentar där man påpekade en felaktighet kunde 
man också hänvisa till en källa. Informanten nämnde att man till exempel kunde 
hänvisa till en jazztidskrift där den korrekta uppgiften fanns.119

Jazzintervjuerna på Visarkivet används idag framför allt av forskare, författare 
och skribenter. Ofta var det någon som avsåg att skriva en biografi om en musiker. 
Det var inte så många, menade informanten, som hade studerat källorna med ett 
etnologiskt  perspektiv.  Även  om det  förekom att  materialet  användes  menade 
informanten  att  det  var  för  få  personer  som  intresserade  sig  för  det.  När  en 
forskare eller författare sökte ett material var personalen på arkivet mycket mån 
om att vara behjälpliga med att hjälpa till  att finna rätt material.  Att materialet  
lämpar sig väl för den som vill skriva en biografi om en viss musiker kan tyckas 
uppenbart  då  det  består  av  kronologiska  livshistorieintervjuer.  Det  är  också 
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intressant att fråga sig om inte rättelserna av felaktiga faktauppgifter också görs 
med vetskap om denna tänkta målgrupp i åtanke. Det hade ibland förekommit att 
man på jazzavdelningen utfört  andra typer  av intervjuer.  Exempelvis  hade det 
funnits ett projekt handlat om musikern Lars Gullin där andra musiker fått berätta 
om honom. Informanten nämnde även att han medverkat i ett projekt kring att 
dokumentera tonsättares minnen om 1950-talet. De här intervjuerna var exempel 
på dokumentationer där man sökt ett  smalare mer koncentrerat  material.  Detta 
kunde man göra när kunskap om någonting ansågs saknas eller då man ansåg att 
bilden  av  något  borde  fördjupas.  Sådana  dokumentationer  kunde  man  göra  i 
anslutning till Visarkivets egna forskningsprojekt men det var enligt informanten 
också möjligt att samla in sådant material på grund av att man trodde det skulle 
vara intressant för framtida forskning:

Om det inte är så att vi själva driver projekt så kan vi ju samla in också för kommande, tänkt 
forskning, som vi tror ska komma. Mycket av arkiv handlar ju också om tänkta scenarier att 
det ska komma någon då i framtiden som eventuellt är intresserad av det här. Och samla för 
framtiden, för kulturarvet. Förhoppningsvis kan det ju komma att bli intresse kring det här och 
då måste man ju också ha ett väldigt öppet tänk kring det. Det är ju naturligtvis tänkt att, det 
är omöjligt att inte låta ett insamlingsarbete präglas av sina egna intressen, men man måste 
också förstå, utöka.120

Uttalandet visar på att man försöker dokumentera det som man tror ska bli intres-
sant  i  framtiden.  Det  blir  emellertid  tydligt  att  man bara kan gissa vad man i 
framtiden kommer finna vara intressant och att dessa gissningar som sagt riskerar 
att starkt påverkas av dokumentatörens egna intressen eller uppfattningar. Under 
intervjun med informanten framkom det dock att han också funnit det viktigt att 
göra  intervjuer  med  artister  inom  andra  musikgenrer  än  jazz,  den  genre  han 
huvudsakligen hyste ett personligt intresse för. Han hade till exempel initierat ett 
projekt som innebar att schlagerartister intervjuades. Detta menade han hade varit 
extra  motiverat  då  de  så  gott  som aldrig  tidigare  fått  komma  till  tals  i  djup-
intervjuer,  utan  oftast  bara  blivit  intervjuade  av  journalister  från  exempelvis 
kvällstidningar. Även dessa intervjuer ansågs motiverade att göra på grund av att 
många  av  artisterna  tillhörde  en  äldre  generation  som  behövde  dokumenteras 
innan det var för sent.121

Informanten uttryckte också en medvetenhet för att det fanns en stor obalans i 
musiklivet. Kvinnor och människor från andra kulturer var underrepresenterade i 
dokumentationerna. Vid de fåtal tillfällen då musikernas fruar, eller kvinnor med 
en musikalisk biroll,  hade intervjuats, hade andra perspektiv kommit  fram. Just 
när det gällde jazz menade informanten att musiker från andra länder och kulturer 
påverkade den svenska musikscenen under framför allt 1960- och 70-talet. Som 
exempel  nämndes  den mörkhyade amerikanska  musikern  Don Cherry och den 
turkiske musikern Maffy Falay som viktiga influenser. Detta  perspektiv ansågs 
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vara allt  för outforskat även om det fanns ett källmaterial  som kunde ligga till 
grund för forskning om hur andra kulturer påverkade musik i Sverige. Angående 
de  obalanser  som  fanns  menade  informanten  att  man  inte  kunde  skriva  om 
historien  men  att  det  samtidigt  var  viktigt  att  ha  andra  perspektiv.  När  man 
samlade  in  ansågs  han därför  att  det  var  viktigt  att  beakta  jämställdhets-  och 
mångfaldsperspektiv,  särskilt  då  detta  ingick  i  deras  uppdrag.  På  frågan  vad 
informanten lärt sig genom intervjudokumentationerna svarade han:

Massor skulle jag säga. Framförallt det här med att omvärdera de bilder man har. Både [att  
ge] mer tydliga bilder av någonting, något historiskt skede men också mer diffusa. Och de 
diffusa bilderna har kanske blivit mera starka av just intervjuerna. Och just det här som jag sa 
att det är inte alltid vad som sägs som är det intressanta utan hur det sägs och berättas också. 
[...]Ja alltså hur man väljer att berätta en händelse kan ju skilja sig ifrån hur det faktiskt var  
men berättelsen är så pass bra som historia att den duger som god berättarkonst. Och det finns 
personer som också kan fylla i, eller, jag kanske inte ska säga att de fabulerar. Men dom väljer  
att berätta det på ett sätt som kanske egentligen avviker ifrån det som egentligen hände. Men 
samtidigt så ställer det ju frågan. Vad var det som egentligen hände? Det blir verkligen [...]  
relativt. Alla sådana där berättelser är på något sätt relativa, även de man själv har varit med 
om. Och det är en viktig kunskap när det gäller att beskriva något historiskt vad det än är för  
något. Det är en sådan viktig sak som jag lärt mig tycker jag.122

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Dialekt- och folkminnesarkivet (DFU) i Uppsala är en del av Institutet för språk 
och folkminnen (Sofi) som utgör en statlig myndighet under kulturdepartementet. 
På  deras  hemsida  framgår  att  de  utifrån  sitt  uppdrag  ”samlar  in,  bevarar  och 
forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen”.123 Myndigheten är 
idag  fördelad  på  tre  städer.  Förutom  DFU  finns  Dialekt-,  ortnamns-  och 
folkminnesarkivet  i  Göteborg  (DAG)  samt  Språkrådet  i  Stockholm.  Den  sist-
nämnda  sektionen  av  organisationen  arbetar  bland  annat  med  att  följa  språk-
utvecklingen i tal och skrift för det svenska språket och för minoritetsspråken i 
Sverige.124 DFU och DAG arbetar emellertid med relativt likartade uppgifter. Fram 
tills  nyligen  bestod  kulturarvsinstitutionen  av  ytterligare  två  arkiv,  nämligen 
Dialekt- och ortnamnsarkivet  i Lund samt Dialekt-, ortnamns- och folkminnes-
arkivet  i  Umeå.  Dessa  två  avdelningar  avvecklades  emellertid  till  följd  av  ett 
regeringsbeslut och upphörde att vara en del av myndigheten den 1 januari 2015.

Sitt  nuvarande namn fick myndigheten 2006 när Språkrådet  slogs samman 
med  den dåvarande myndigheten  Språk-  och folkminnesinstitutet.  En relaterad 
arkivverksamhet till den man idag bedriver har emellertid i Uppsala sina rötter i 
1870-talet  i  landsmålsföreningarna.  1914  gavs  arkivet  en  officiell  status  med 
namnet  Uppsala  landsmålsarkiv,  förkortat  ULMA.125 I  fokus  för  denna  under-
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sökning  kommer  att  vara  det  som  man  vid  myndigheten  benämner  som 
folkminnen. Detta eftersom det framför allt är insamlingen av detta material som 
kan relateras till begreppet oral history. Insamlandet av folkminnen innebär enligt 
Sofi:s hemsida ”att dokumentera folklig kultur: berättelser om människors liv och 
leverne i  vardag och fest  – från 1800-talets  fiske- och bondesamhälle fram till 
dagens mångfaldssamhälle”.126 För att samla in folkminnen använder sig myndig-
heten  av  upprop  i  media  och  på  internet,  frågelistor  och  man  spelar  även  in 
intervjuer med människor. Av myndighetens hemsida framgår att man har vissa 
fokusområden  när  man  samlar  in  folkminnen.  Dessa  utgörs  av  ”Våra  liv  och 
berättelser”,  ”Årets  fester  och  livets  högtider”,  ”Naturen  för  mig”  och 
”Hemmet”.127 Den första paragrafen i myndighetens instruktion lyder:

1  §  Institutet  för  språk  och  folkminnen  har  till  uppgift  att  bedriva  språkvård  och  på  
vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, 
namn och immateriella kulturarv i Sverige. Myndigheten ska främja utvecklingen inom sitt 
verksamhetsområde genom fördelning av statliga bidrag. Myndigheten ska bedriva forskning 
inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis 
universitet och högskolor. Förordning (2012:309).128

I texten ovan nämns det immateriella kulturarvet specifikt. Något som kan tolkas 
som att fysiska föremål inte är det man i första hand samlar in vid myndigheten. I 
instruktionens första paragraf framgår också tydligt att man vid institutet ska ägna 
sig åt forskning. Detta ska också ske i samverkan med andra aktörer. Universitet 
och  högskolor  nämns  som  exempel  men  eventuell  samverkan  med  andra 
organisationer  utesluts  inte  därmed.  I  den  andra  paragrafen  framgår  det  att 
myndigheten har till uppgift att samla in kunskap, om folkminnen men även om 
språk, dialekter, folkmusik och namn. I synnerhet nämns de nationella minoritets-
språken  (med  undantag  av  samiska)  och  teckenspråk.  I  paragraf  2a  står  att 
”myndigheten ska i sin verksamhet  integrera ett  jämställdhets-, mångfalds- och 
barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete”.129 
Det  finns alltså  vissa perspektiv som man särskilt  ska beakta.  Som helhet  ska 
sägas att Sofi:s instruktion är ganska detaljerad.

Intervju med avdelningschef
Den ena informanten som har intervjuats  är  en avdelningschef på dialekt-  och 
folkminnesarkivet i Uppsala, en av totalt fyra forskningsavdelningar vid myndig-
heten.  Förutom  att  leda  arbetet  undervisar  hon  också  i  kulturantropologi  och 
etnologi vid Uppsala universitet, vilket ingår som en del av tjänsten. Hon har en 
lång  erfarenhet  av  att  arbeta  med  kulturarvsverksamhet  och  av  att  vara  chef. 
Tidigare  har  hon  bland  annat  arbetat  på  Tekniska  museet  och  på 
1 2 6 Institutet för språk- och folkminnens webbsida>Om oss >Verksamhet >Våra ämnesområden [2015-03-19]
1 2 7 Institutet för språk- och folkminnens webbsida > Folkminnen > Projekt [2015-05-06]
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Strindbergmuseet. Hennes nuvarande roll innebär att leda och fördela arbetet kring 
både  folkminnen  och  dialekter.  Intervjun  fokuserade  emellertid  på  den 
förstnämnda verksamheten. På frågan om varför man ansåg det viktigt att samla in 
folkminnen svarade hon:

Ja man kan säga, om man vill låta lite högtidlig och samtidigt väldigt enkel, [...] att skälet är  
att det är viktigt att förstå människan. Och inte bara människan då som biologisk varelse, utan 
kulturvarelse. Människan som skapande, tänkande, tyckande, görande. Därför att det är så vi 
kan förstå vår kultur och dom processer som kan förändra vår kultur och vårt samhälle. Det är 
det övergripande. Att förstå människan som kulturvarelse. Och då kan man göra det på väldigt 
olika sätt. Och det är ju inte slumpartat vad det är vi väljer att göra. [...] Om man går in i  
folkminnesarkiven som är skapade med början i 1800-talet, så kan man därifrån inte förstå att  
Sverige har haft en judisk befolkning sen åtminstone 1700-talet. Därför att det finns inga spår.  
Så att det var en väldigt stor lucka. Så vi måste ju se vad har vi i samlingarna och vad behöver 
vi kompensera och fylla i.130

Som framgår utgår alltså insamlingsarbetet från ett mycket brett tema, att förstå 
människan som kulturvarelse. Informantens uttalande visar också på en strategi 
där man kompletterar det som saknas i arkivet. Det existerande arkivet och dess 
samlingar blir därmed en klar utgångspunkt för vad man anser är prioriterat att 
fortsätta samla in och på detta vis skapas en mer komplett bild.  Målet med att 
sträva efter att fylla kunskapsluckor med källmaterialet behöver inte enbart gälla 
kulturarvsinstitutionens eget arkiv. I till exempel projektet judiskt vardagsliv har 
man betonat att fokus inte ska vara på förintelsen,  något man är medvetna om 
finns dokumenterat på Nordiska museet.  Detta tyder på ett brett  perspektiv där 
man förhåller sig till existerande källmaterial inte enbart i sitt eget arkiv utan även 
till  vad andra kulturarvsinstitutioner har för dokumentation.  Det blir  emellertid 
också tydligt att det som anses är prioriterat att samla in är det som passar ett givet 
perspektiv i en given tid. informanten betonade regeringsuppdraget att arbeta för 
att dokumentera Sveriges minoritetsspråk som något synnerligen viktigt och det är 
just  med  ett  sådant  perspektiv  som det  är  tydligt  att  den  judiska  minoritetens 
historia  i  Sverige  inte  har  dokumenterats.  När  verksamheten  startade  menade 
informanten att insamlingsverksamheten istället var präglad av ett fornperspektiv 
där det som ansågs vara äldst värderades högst.131

Med ett samtida perspektiv, som ser minoritetskulturer som något intressant 
att  studera,  går  det  idag  att  se  att  det  i  arkivet  har  funnits  gott  om  samiska 
dokumentationer, och även relativt mycket så kallat skogsfinskt material. Detta på 
grund av att man med tidigare perspektiv ansett att man inom dessa kulturer levt 
mer ursprungligt och exotiskt jämfört med befolkningen i allmänhet. Människor 
tillhörande den judiska minoriteten levde däremot vanligen i städerna och ansågs 
inte lika intressant med detta perspektiv. Och romer, menade informanten, ansågs 
inte  som svenskar  och levde då som nu i  samhällets  utkanter.  När  de  funnits 
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nämnda  i  arkivet  som ”zigenare”  har  det  varit  i  majoritetssamhällets  vanligen 
fördomsfulla  perspektiv.  Att  dokumentera  på  temat  kulturella  minoriteter 
motiveras  alltså  på  grund av  tidigare  undermålig  dokumentation  och  eftersom 
dokumentationen inte har förmått att skildra minoriteternas egna perspektiv.132

Det  ska däremot  sägas  att  ett  mångkulturellt  perspektiv  inte  räcker  för  att 
beskriva dagens perspektiv på insamlandet. Perspektivet kan istället sägas vara ett 
allmänt etnologiskt perspektiv, där man allmänt intresserar sig för hur seder och 
bruk i Sverige förändras. Projekten för att samla in folkminnen på myndigheten 
ska  vara  knutet  till  ett  av  dess  fokusområden.  Ett  exempel  som  informanten 
nämnde var dokumentationen av Knutsmasso som hör till fokusområdet ”Livets 
fester och årets högtider”. Knutsmasso är en form av karneval som hålls den 13 
januari på knutsdagen på de uppländska bruksorterna Österbybruk och Gimo. En 
orsak till att dokumentera denna sedvänja, menar informanten, är att den är så pass 
okänd utanför Uppland. Det  var  även i  detta  fall  så att  man hade mycket  lite  
material av denna sedvänja i arkivet och det passade som sagt även in på ett av 
myndighetens fokusområden.133

 Ett dokumentationsprojekt föregås också av diskussioner där man försöker 
utröna vad det är viktigt att lägga sin tid och kraft på. Informanten beskrev en 
slags kedjeeffekt i hur man arbetade. När ett projekt var färdigt försökte man se 
hur man därefter kunde gå vidare. Informanten nämnde som ett exempel att ett 
projektet om fågelskådning nu hade kunnat kopplas till ett projekt om samlande. 
Hon  betonade  också  att  forskning  är  centralt  för  verksamheten  och  att  detta 
faktiskt  ingick  i  deras  uppdrag (det  har  ovan nämnts  att  detta  står  inskrivet  i 
myndighetens instruktion). Hon beskrev att de 

”öppnar nya perspektiv med hjälp av det material som [de] får in. Så man kan ju se det som 
två steg, vi samlar in och dokumenterar, men vi går vidare och forskar på det. Och då blir det 
kanske nåt nytt av det”.134 

Uttalandet visar att man på myndigheten inte bara passivt dokumenterar för att 
fylla en kunskapslucka i arkivet utan att man sedan tar fram ny kunskap med hjälp 
av forskning. Utgångspunkten tycks emellertid från början vara bred. Man strävar 
efter att ta fram en allmän dokumentation efter att man konstaterat att någonting 
anses  vara  underrepresenterat.  Med  utgångspunkt  i  denna  form  av  bredare 
insamling ser man sedan vilken forskning som kan vara relevant att genomföra. 
Forskningen bygger  därmed  på  dokumentationsprojekten  men  det  är  inte  nöd-
vändigt att ha en forskningsplan för att få till stånd en dokumentation. Det finns 
också  en  förhoppning om att  andra  forskare,  privatpersoner  och studenter  ska 
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intressera sig för det materialet som man dokumenterar. Informanten menade att 
detta var minst lika viktigt som den forskning de själva bedrev.135

Ett projekt som informanten själv hade tagit initiativ om handlar om Romer i 
dagens Sverige. Vid DFU fanns idag ingen uttalad forskningsplan på detta temat 
utan huvudfokuset ligger på insamling. Framför allt  fanns det en tydlig strävan 
mot  att  i  projektet  låta romerna komma till  tals  själva,  så att  deras perspektiv 
kunde synliggöras. Därför hade pengar avsatts för att låta en person med romsk 
tillhörighet själv utföra dokumentationen.  Vid intervjutillfället  hade ännu ingen 
anställts till  detta men informanten uppgav att anställningen skulle omfatta fyra 
månader.  Syftet  var  att  dokumentera  romers  vardagsliv  genom  att  sprida 
frågelistor och utföra intervjuer. Två andra projekt på teman om romer visar hur 
man man samarbetar med andra  kulturarvsinstitutioner. Det ena är ett projekt vid 
som utgått  från  Upplandsmuseet  där  en  romsk  journalist  har  intervjuat  andra 
romer som sedan ska arkiveras vid DFU. Det andra projektet är ett samarbete med 
Mångkulturellt centrum och Historiska museet kring temat romska boplatser. Det 
arkeologiska materialet ska Historiska museet ta hand om medan DFU tar hand 
om den kunskap som finns kring dessa platser i form av berättelser. Man hade 
dessutom ytterligare  ett  samarbete  med  två  romska  kvinnor  på  temat  resande 
romer. Informanten berättade i anslutning till detta hur viktigt det varit att upprätta 
ett förtroende till dessa kvinnor. På grund av hur romer tidigare marginaliserats av 
samhället genom sin maktutövning var detta extra viktigt då dessa grupper hyste 
en misstänksamhet mot svenska myndigheter. När kännedomen om Skånepolisens 
romregister nyligen blev känt hade därför många känt misstänksamhet. Man hade 
därför lagt extra möda på att förklara att intervjuerna anonymiserades samt att man 
hade höga etiska krav vid insamlandet.136 

Informanten förklarade att Institutet för språk- och folkminnen är en så kallad 
enrådighetsmyndighet. Detta innebär att de inte leds av en styrelse eller en nämnd, 
utan av en generaldirektör  som har sin  arbetsplats  i  samma byggnad som den 
intervjuade informanten.  Därmed är de också organiserade direkt under kultur-
departementet och har en nära kontakt med kulturministern. Som avdelningschef 
ingår informanten i den ledningsgrupp som generaldirektören leder. Informanten 
upplevde också att de hade relativt goda ekonomiska resurser till att dokumentera 
och forska, även om det alltid var ”så att man skulle vilja göra betydligt mycket 
mer”.137 Projekten man drev kom antingen från en pott avsatt för forskning som 
omfattade  ett  några  miljoner  varje  år,  eller  så  kunde  personalen  söka  externa 
medel.  I det senare fallet  ansökte den som fått  ett  anslag tjänstledigt och man 
kunde  använda  lönen  till  att  anställa  en  person  tillfälligt.  Det  som  möjligen 
saknades var resurser till att resa för att dokumentera andra delar av landet. Detta 
var en viktig utmaning för dem framöver. Annars upplevde informanten att man 
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vid  myndigheten  nästan  hade  större  möjligheter  till  forskning  än  vid  Uppsala 
universitet, då man inte undervisar i lika stor utsträckning. Även om initiativ till 
större projekt kom från en ganska hög nivå inom organisationen förekom det även 
mindre dokumentationer som exempelvis en arkivarie kunde ta initiativ till.138

De som idag använder arkivmaterialet, var enligt informanten, forskare av alla 
olika slag. Det var disputerade forskare och doktorander men även studenter på 
lägre nivåer och även människor som forskade på grund av sitt eget intresse, till 
exempel släktforskare. Hon trodde att det framför allt var det äldre materialet som 
besökarna intresserade sig för, något som enligt min informant kunde bero på att  
man inte kände till att det fanns nyare material. Detta då man generellt förknippar 
arkiv med historiskt källmaterial. Hon framhöll särskilt att det fanns ett stort fokus 
idag  på  äldre  samiskt  material  som var  insamlat  under  1920-   till  1940-talet.  
Framför allt lyfte hon fram att det fanns personer med samisk bakgrund som var 
intresserade av dokumentationerna då det intresset för deras kultur och historia 
hade blivit större. Vid DFU hade man nu därför gått med i ett projekt där man 
tillhandahöll  ett  samiskt  material  för  att  stödja  den  samiska  identiteten  och 
gruppens strävan för  självständighet.139

Intervju med en insamlande forskare
Den andra informanten som har intervjuats är anställd som forskare på Institutet 
för språk- och folkminnen.  Hon har disputerat  i  etnologi och är docent i  detta 
ämne på Uppsala universitet. Dessutom är hon docent vid Åbo akademi i ämnet 
folkloristik, ett ämne som inte finns vid svenska lärosäten. Hennes tjänst vid Sofi 
har hon haft i  tre och ett  halvt  år och innebär att  hon initierar och leder olika 
projekt. Detta  betyder också att  hon är ansvarig för dokumentationen i många 
olika forskningsprojekt som initieras på myndigheten. Så gott som alla projekt, 
berättade  informanten,  innebar  någon  form  av  insamlande  dokumentation.  Ett 
undantag utgjordes  emellertid  av ett  projekt  som gick ut  på att  ”återvända till 
arkiven”.140 Hon  menade  att  uppdraget  också  gick  ut  på  att  säkerställa  att 
insamlingen gjordes på vetenskaplig grund, vilket ingår i myndighetens uppdrag. 
Detta innebar bland annat att insamlandet var genomtänkt och att man säkerställde 
att källmaterial skapades för framtiden.141

För att  tillgodose framtidens  behov menade informanten att  det var viktigt 
med en transparens som innebar att det skulle vara möjligt att i framtiden kunna 
förstå varför man samlade in på det sätt man gjorde. Detta innebar i praktiken en 
dokumentation om själva projektet. Informanten menade att man inte riktigt var 
där ännu men att det var något man strävade emot. En stor del av förklaringen till 
varför  man  idag  ansåg  att  detta  var  viktigt  kan  förklaras  med  tidigare 
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insamlingsprojekt till arkivet. Informanten menade att man idag kände till mycket 
kring  varför  dokumentationsverksamheten  hade  startat  kring  sekelskiftet  1900, 
och varför man då valt att arbeta så som man gjort. Något som också möjliggjort 
att  man  senare  kunnat  kritisera  dåtidens  perspektiv.  Däremot  menade  hon  att 
insamlandet under exempelvis 50-, 60- och 70-talet var mer diffus och att man 
idag  var  osäker  på  vilka  tankegångar  och  perspektiv  som  låg  bakom  de 
dokumentationerna  och de metoder  man då valt  att  arbeta  med. 142 Informanten 
menade  att  utgångspunkten  i  dokumentationerna  går  att  finna  i  det  uppdrag 
myndigheten  har  fått  från  regeringen.  Hon  förklarade  i  vilken  utsträckning 
myndighetens instruktion styrde arbetet i fråga om dokumentationerna:

Det är väldigt vagt formulerat kan jag säga. Egentligen har vi ju mycket frihet. Vi har ju ett  
väldigt brett uppdrag. Som å ena sidan är omöjligt att uppfylla eftersom det är så brett, å andra 
sidan ger  oss ganska mycket frihet.  Men under perioder så är  vi ju ålagda vissa speciella 
saker. Nu är vi till exempel ålagda att ta speciell hänsyn till barn- och ungdomsperspektiv. Så 
då försöker vi tänka på det i alla projekt, att dom har någon aspekt av det. Och sen så är  
regionala  frågor  också  aktualiserat.  Att  inte  [...]  allt  material  [...]  bara  skulle  vara  från 
Uppsala.143

Man kan alltså säga att arbetet på myndigheten inte är detaljstyrt men att deras 
uppdrag ändå ger dem vissa grundläggande riktlinjer som de måste förhålla sig 
till.  Informanten  menade  bland  annat  också  att  minoritetskulturer  under  olika 
perioder  också hade  prioriterats  då detta  ingår  i  deras  uppdrag.  Hon har  själv 
ansvarat för projektet ”Judiskt vardagsliv” vilket hon nu betraktade som relativt 
färdigt, även om det eventuellt skulle fortsätta i en annan form. Framöver var det 
emellertid  den  romska  minoriteten  som  man  skulle  koncentrera  sig  på.  Ett 
idealiskt  scenario  menade hon emellertid  var  om arbetet  med  att  dokumentera 
minoritetskulturer var integrerat  i  andra dokumentationsprojekt genom ett  brett 
kontaktnät. Hon gav som exempel att en insamling om påsk i så fall skulle kunna 
generera material från de som firade  Pesach (ofta betraktad som en den judiska 
påsken) eller de som inte firade påsk alls. Så långt hade man emellertid ännu inte 
nått i sitt arbete. Myndighetsuppdraget hade också betydelse på så sätt att det hade 
förekommit två förslag till dokumentationsprojekt där det var tveksamt ifall doku-
mentationen var förenligt med uppdraget. I dessa fall hade   hon föreslagit andra 
myndigheter som ansetts bättre rustade för att dokumentera just dessa fenomen, 
eftersom  det  var  osäkert  hur  projekten  kunde  ”hamna  inom  ramarna”  för 
myndighetens  arbete.144 Även om man vid  myndigheten  alltså  i  princip  har  en 
mycket stor frihet att välja vad som ska dokumenteras finns det en uppfattning om 
att visa projekt är mer förenliga med uppdraget än andra.

Eftersom dokumentationerna sker i projektform kan de naturligtvis skilja sig 
åt  i  avseende om till  exempel  metodval.  Informanten  menade  att  det  gick  att 
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urskilja  vissa  steg  i  en  process  som projekten  gick  igenom.  Hon  nämnde  en 
uppstartsfas som följdes av en insamlings- och dokumentationsfas. Av intervjun 
gick det också att utläsa en tredje fas som syftade till att sammanställa material. 
Projekten sträcker sig ofta över flera år och det ansågs därför också viktigt  att 
löpande utvärdera pågående projekt vid myndigheten. Till exempel betraktades en 
utvärdering vara lämplig efter att insamlings- och dokumentationsfasen avslutats. 
Under uppstartsfasen finns det två sätt att förhålla sig till det material som man har 
i  sitt  arkiv.  Det första gäller  uppföljning av äldre projekt där det  kan visa sig 
intressant att göra en ny insamling för att  se om någonting har förändrats. Det 
andra sättet rör kunskapsluckor. Det vill säga att man väljer att dokumentera det 
som saknas i arkivet. Informanten menade att projektet judiskt vardagsliv var ett 
exempel  på  detta  då  det  saknades  material  som kunde  berätta  om hur  judars 
vardag i Sverige såg ut. Hon betonade att det när det gällde judar och romer så har 
man  kunnat  se  att  det  funnits  mycket  lite  material  som  kunnat  berätta  om 
förhållanden  från  deras  eget  perspektiv,  vilket  också  ovan  har  diskuterats  i 
intervjun med avdelningschefen på arkivet.145 

I uppstartsfasen av ett projekt görs en viss inventering av vilket material som 
redan finns och utifrån det formuleras vissa frågor och informanten menade också 
att man hade ett uttalat syfte eller kunskapsmål med projektet. En aspekt som hon 
menade  var  viktig  var  också  att  ta  hänsyn  till  vad  som  kunde  vara  viktigt  i 
samtiden eftersom man skulle tillgodose allmänhetens behov och inte bara samla 
in material som man själv ville forska på. Hon gav som exempel att man i ett 
projekt som kallas ”Hem” därför har tagit hänsyn till begrepp som ”hemlöshet” 
och ”hemland” då detta skapade ”aktualitet”.146 När man var klar över varför en 
viss kunskap var relevant och behövdes var det dags att fråga sig hur man skulle 
gå till väga. Det var tydligt att samarbeten med andra aktörer här var av vikt för 
det fortsatta arbetet. Man undersökte vilka andra aktörer som man kunde knyta till 
insamlingen. Andra kulturarvsinstitutioner och Uppsala universitet var här viktiga 
samarbetspartners.  Informanten menade att  man samarbetade mycket.  Studenter 
på universitetet var till exempel en resurs och kunde samla in relevant material i 
samband  med  att  de  själva  skrev  uppsatser.  Hon,  liksom  den  intervjuade 
avdelningschefen handleder också studenter. Det förekom även samarbeten med 
externa forskare vid andra lärosäten. Ett exempel nämndes där myndigheten hade 
hjälpt en forskare att samla in enkätsvar som denne sedan kunnat använda i sin 
forskning. När denna forskning var slutförd var då tanken att  materialet  skulle 
arkiveras  hos  DFU. Denna typen av  utbyte,  eller  gentjänster  som informanten 
uttryckte det, var vanlig. Angående det romska projektet diskuterades ovan hur 
man  bland  annat  samarbetade  med  en  kulturinstitution,  nämligen  Historiska 
museet. Informanten såg det som att avdelningschefen hade byggt upp ett nätverk 

1 4 5 Intervju med projektledare på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, 2015-02-20. 
1 4 6 Intervju med projektledare på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, 2015-02-20. 
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”så att det ska kunna flyta in material [...] på lite olika sätt”.147 Samverkan är alltså 
viktiga i insamlingsarbetet och man strävar efter att få in olika typer av material 
via olika metoder. När man ansett att man samlat in tillräckligt med material på ett 
visst  tema  initierades  inga  nya  uppsatsprojekt  och  man  avslutade  också  den 
insamling och dokumentation man själv bedrev. Det var då dags att sammanställa 
materialet. Även i denna fas eftersträvades samverkan och man tog kontakt med 
personer  som kunde ha intresse att  ta  del  av materialet,  eller  som hade annat 
material.  Slutligen ledde arbetet  till  publikationer  av böcker  och vetenskapliga 
artiklar, samt att föredrag hölls för att informera om den kunskap man skapat.148

Den metod man på myndigheten arbetar efter leder dels till  att man skapar 
material för sin egen forskning men det finns också en idé om att samla material i  
arkivet  som ska möjliggöra framtida forskning. Viktigt att  poängtera kan dock 
vara att materialet inte enbart är ett uttryck för vad man ansett det vara värt att 
dokumentera utan även vad människor har varit  intresserade av att berätta om. 
Vissa upprop som myndigheten gjort i syfte att samla in material hade till exempel 
genererat en stor mängd material medan andra inte skapat ett lika stort intresse. I 
det sistnämnda fallet hade det varit svårare att få in tillräckligt mycket material. 
Det  fanns  ingen  förutbestämd  siffra  för  hur  många  berättelser  som  behövdes 
samlas in i ett projekt men informanten hade ändå en viss uppfattning om hur 
många intervjuer som kunde vara lämpligt:

Det ska ha nån form av substans, nu beror det ju på hur omfattande intervjuerna är och så där.  
Ja, ska det va bandinspelade intervjuer på minst en timme så vill jag nog ha ett material på  
minst 20 intervjuer att börja med. […] Det är en helt annan sak om man ska skriva en uppsats. 
Då kan man ju titta på de här 20 och så väljer man ut fyra och så skriver man om det. Men då  
har man ju ändå dom här 20 som en slags bas och så väljer  man ut några teman som är  
framträdande. Ja, för att vi ska kunna säga att det är ett dokumentationsprojekt som vi kan 
avsluta [...] så skulle jag nog absolut säga att vi måste ha 20 intervjuer. Vi har ju betydligt  
mycket mer i dom projekten där vi säger att nu är det färdigt men ja, det finns nån sån idé.149

Uttalandet  säger  något  om  vad  som  krävs  för  att  tillfredsställa  inte  bara  en 
enskilds  forskningsintresse,  utan  för  att  möjliggöra  för  forskning  för  flera 
individer  och  ändamål.  En  större  kvantitet  ger  en  forskare  möjligheten  att  se 
likheter och skillnader i materialet och synliggör vilka övergripande tendenser det 
går att se. Det kan alltså vara värt att poängtera att även det material som forskaren 
inte väljer kan ha betydelse för en studie. Ett brett material bör vidare leda till en 
större  sannolikhet  att  det  som  en  forskare  är  intresserad  av  går  att  finna  i 
dokumentationen. Att så kunde vara fallet antyddes även i Odéns artikel tidigare i 
denna uppsats.150 Som informanten nämnde så är urvalet i de avslutade insamlings-
projekten betydligt större. Hon nämnde till exempel att projektet ”Hem” där man 

1 4 7 Intervju med projektledare på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, 2015-02-20. 
1 4 8 Intervju med projektledare på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, 2015-02-20.  
1 4 9 Intervju med projektledare på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, 2015-02-20.  
1 5 0 Odén, B. (1996), ”Oral history”, s. 10-11.
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ansåg att dokumentationsfasen var klar bestod av cirka 150 inspelade intervjuer. 
Allt  material  transkriberas dock inte  vid arkivet.  Detta beror inte enbart  på att 
transkriberingar var tidsödande utan berodde också på att informanten menade att 
”utskriftsteknikerna  [...]  är  relaterade  till  kunskapsmål”.151 I  projektet  ”Judiskt 
vardagsliv”  hade  hon  istället  skapat  ett  slags  register  över  intervjuerna  som 
informerade om vad som diskuterades och när.152

Informanten  menade  att  det  på  sätt  och  vis  fanns  en  vis  frihet  för 
medarbetarna på arkivet att välja hur intervjuer skulle utformas. Ändå fanns det 
mycket som gjorde att det gick att se en standardisering i hur intervjuer utfördes. 
Medarbetarna  följde  etiska  riktlinjer  och  de  utgick  dessutom  från  en 
dokumentationspolicy.  Dessutom  hade  personalen  som  regel  med  sig  ett 
frågeformulär när de skulle intervjua någon. Orsaken till att detta var viktigt var 
att man eftersträvade en jämförbarhet mellan intervjuerna vilket krävde att samma 
frågor hade ställts. Enligt myndighetens etiska riktlinjer fick de dock inte avbryta 
eller avtvinga någon svar. Om en informant dessutom ville prata om något helt 
annat än vad som var avsett var man också tvungen att tillåta detta. Detta berodde 
bland annat på att man var en statlig myndighet som behövde ta ansvar för att 
människors personliga integritet inte kränktes. Det var därför också noga med att 
man  under  inspelningen  diskuterade  vad  som  skulle  anonymiseras  eftersom 
materialet blev allmänna handlingar. Det framkom också under intervjun att olika 
människor ville berätta på olika sätt.  Somliga ville skicka in skrivna berättelser 
medan andra föredrog att träffa någon för att bli intervjuad.153

Informanten hade en stor  erfarenhet av att själv göra livshistorieintervjuer. 
Detta innebar emellertid inte att hon under intervjuerna följde individernas livstid 
kronologiskt. Hon brukade rent av rekommendera studenterna hon handledde att 
ta den den formella informationen kring uppväxten sist. Istället menade hon att det 
var bättre att hålla sig till ett tema att diskutera kring. Den vanliga utgångspunkten 
för en intervju var att börja i samtiden. informanten betonade att det var omöjligt 
att förhålla sig till samtiden utan att relatera till sina minnen och erfarenheter. På 
så sätt kom intervjuerna också att handla om hur det varit förr. Att till exempel  
utgå från barndomen kunde vara problematiskt  eftersom det kunde leda till  att 
dokumentationen  bara  handlade  om  barndomsminnen.  Frågan  kunde  också 
upplevas som allt för stor och stressande. Ofta höll informanten flera intervjuer 
med  sina  informanter  vilket  hon  menade  framför  allt  berodde  på  hänsyn  till 
informanterna.  Genom  att  återkomma  gavs  en  möjlighet  att  komplettera  med 
information  man  glömt  att  delge.  Dessutom  kunde  det  vara  tröttsamt  för 
informanten, och ibland även för den som intervjuade, att hålla på allt för länge.154

1 5 1 Intervju med projektledare på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, 2015-02-20. 
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Angående om det var svårt att få folk att minnas tidigare händelser menade 
informanten  att  historiska  episoder  kunde  få  folk  att  minnas.  Hon  tog  som 
exempel  att  det inom den judiska minoriteten fanns starka historiska händelser 
som skapat kollektiva minnen. Hon poängterade att en människa kunde minnas 
kristallnatten utan att vara född då. Detta eftersom människor delar minnen med 
varandra. Ett minne behövde alltså inte alltid baseras på en upplevd erfarenhet. 
Ytterligare något som kunde få folk att minnas var saker. Om man exempelvis 
frågade om de föremål som fanns hemma hos informanterna eller om en informant 
ville  visa  något  betydelsefullt  så  brukade  resultatet  bli  intressanta  berättelser. 
Dessa  erfarenheter  hade  emellertid  informanten  från  tidigare  tjänster.  Hon 
arbetade inte  på detta  vis  på Sofi  eftersom hon var  osäker på hur man skulle 
arkivera ett sådant material. Att spela in ett sådant samtal räckte inte till eftersom 
det var föremål som diskuterades. Att i en intervju på detta sätt utgå från föremål 
ansågs emellertid som en mycket effektivt metod för att få folk att berätta.155 

Informanten upplevde att hon lärt sig mycket av att arbeta med djupintervjuer. 
Framför allt  lyfte hon dock fram att intervjuerna lett  till  att hon skapat mycket 
personliga relationer till dem hon intervjuat. Att en intervju var över innebar inte 
att kontakten avslutades:

Jag kan inte säga tack och adjö, nu har jag fått vad jag behövde, när de har berättat om sina 
liv.  Och  det  är  fortfarande  att  komma ihåg  bemärkelsedagar  eller  tänka  på  att,  försöka 
upprätthålla kontakten. Och det, jag vill inte se det som ett problem men det är nånting som 
man inte tänker på alltid,  att  det  är  så.  Att [...]  man skapar personliga relationer när man 
samlar  in  ett  sånt  här  material.  […]  Ja,  och  eftersom vi  då  är  ute  efter  människor  vars 
erfarenheter då alltid inte riktigt syns, inte alltid dokumenteras. Så blir det ju så att det blir  
väldigt stort för de här människorna. Det blir väldigt avgörande, nån är intresserad av mig, 
nån är intresserad av mitt liv, min historia. Trots att jag har levt mitt liv i Blomstermåla och 
bara har varit hemmafru. Nu vill nån veta hur jag har haft det, det är ju jättestort. Och det blir  
jättestort i hela den familjen och nära kretsen där.156

1 5 5 Intervju med projektledare på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, 2015-02-20. 
1 5 6 Intervju med projektledare på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, 2015-02-20. 

54



Slutdiskussion

I  detta  avslutande  kapitel  ska  den  undersökta  verksamheten  vid  de  olika 
kulturarvsinstitutionerna jämföras med varandra. Därefter återkommer jag till en 
diskussion  om  begreppet  oral  history  för  att  sedan  mer  utförligt  besvara 
uppsatsens frågor. 

Jämförande analys

Sjöhistoriska  museet,  Svenskt  visarkiv  och  Dialekt-  och  folkminnesarkivet  i 
Uppsala  (DFU) utgör  delar  av statliga  myndigheter  som lyder  under  kulturde-
partementet.  Därmed  har  myndigheternas  instruktioner  varit  en  av 
undersökningens  utgångspunkter  eftersom  deras  uppdrag  tydliggörs  här.  Vad 
gäller dokumentationsverksamheten har framkommit att kulturarvsinstitutionerna 
har  en mycket  stor  frihet  i  att  tolka  sitt  uppdrag.  I instruktionerna  för  Statens 
maritima museer anges att man ska berika sina samlingar genom nyförvärv, något 
som  framför  allt,  på  Sjöhistoriska  museet,  sker  genom  dokumentation.  I 
instruktionen  för  Statens  musikverk  anges  att  myndigheten  ska  dokumentera. 
Denna dokumentation verkar emellertid inte vara så omfattande på Visarkivet som 
denna myndighetsavdelnings självbild gör gällande. I praktiken utgör Visarkivet 
ett  centrum  för  musiketnologisk  forskning,  något  som  inte  framkommer  av 
myndighetens instruktion, vilket alltså tyder på att man har en mycket stor frihet 
att  tolka sitt  uppdrag. Institutet  för språk och folkminnen har en betydligt mer 
detaljerad instruktion gällande att samla in folkminnen. Detta betyder emellertid 
inte att  denna myndighet är mer detaljstyrd utan visar snarare på att  insamling 
utgör en mer central del av Språk och folkminnesinstitutets uppdrag jämfört med 
de övriga två myndigheterna som har undersökts. Som framkom i intervjun med 
projektledaren  vid  DFU ansåg de  sig  ha  en  mycket  stor  frihet  i  att  tolka  sitt 
uppdrag och att bedöma vad som var viktigt att dokumentera.

Två huvudsakliga strategier eller idéer kan sägas styra varför de olika kultur-
arvsinstitutionerna  väljer  att  genomföra  dokumentationer.  Vid  Sjöhistoriska 
museet och Visarkivet motiverades dokumentationen framför allt med att det var 
något man behövde ta sig an innan det skulle vara för sent. Det kunde röra sig om 
att en verksamhet skulle upphöra eller att den informant som satt inne på kunskap 
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riskerade att bli senil, eller gå bort innan man han genomföra en intervju. Det går 
här att dra paralleller till de dokumentationer som gjordes under början av 1900-
talet  med insikten att  det gamla bondesamhället  var på väg att  upphöra, vilket 
Odén och Skott beskriver.157 Under intervjuerna med personalen på Dialekt- och 
folkminnesarkivet, som har sin historiska bakgrund i just dessa arkiv, framkom 
emellertid inte att man idag resonerade på detta sätt. Deras strategi gick i betydligt 
högre grad ut på att fylla kunskapsluckor i arkivet, vilket jag menar är det andra 
huvudsakliga tillvägagångssättet  som framkommit  i  denna undersökning.  Detta 
perspektiv kom visserligen även till uttryck på Sjöhistoriska museet då de strävar 
efter att komplettera tidigare samlingar, och även på Visarkivet förekom det att 
man vid insamlingsarbete förhöll sig till tidigare dokumentationer. Vid DFU var 
kunskapsluckor  i  arkivet  dock  en  mycket  mer  central  utgångspunkt  för  nya 
dokumentationer. Detta bör ha sin förklaring i att dokumentation av ”minnen” är 
en  betydligt  mer  central  del  av  verksamheten  än  vid  de  andra  två  kultur-
arvsinstitutionerna. Arkivet består till största delen av insamlat material snarare än 
förvärvat. Verksamheten vid DFU kan ses som ett tydligt exempel på den typ av 
arkiv som uppstår under det som Cook beskriver som det tredje paradigmet genom 
att arkivet ska kunna utgöra ett resurs för olika gruppers sökande efter rättvisa och 
identitet. Dokumentation av marginaliserade grupper i sökandet efter alternativa 
berättelser  är  ett  centralt  fokus.158 Detta  betyder  emellertid  inte  att  sådana 
perspektiv saknades på de övriga två kulturarvsinstitutionerna. I Visarkivets fall 
var  det  till  exempel  tydligt  att  man  åtminstone  ur  ett  forskningsperspektiv 
resonerade kring identitet.

Vid  Sjöhistoriska  museet  utgår  dokumentationen  ifrån  projekt.  Intervjuer 
används som en av flera insamlingsmetoder och olika typer av källmaterial får i 
dessa projekt  komplettera varandra.  Intervjuer ger mycket  information och kan 
därmed sägas ge kontext som förklarar övrigt insamlat material och omvänt, på ett 
sätt som påminner om Alexanders dokumentation av konstnärskolonin Yaddo.159 
Även Visarkivets verksamhet kan relateras till denne författares artikel genom att 
intervjuer används för att skapa en mer komplett förståelse av musikkonstnärer. 
Dessa intervjuer är framför allt fokuserade på dokumentation av individer, även 
om  det  i  samband  med  bland  annat  forskningsprojekt  gjordes  mer  tematiska 
dokumentationer. Vid Sjöhistoriska museet kom initiativen till dokumentationen 
inte från chefsnivå, utan på initiativ  av anställd  personal, bland annat från den 
arkivarie som jag intervjuat. Organisatoriskt betraktades dokumentation som en 
pedagogisk  process  som personalen  uppskattade  och som den utvecklades  av. 
Detta kan sägas bekräftas utifrån intervjun med den intervjuade arkivarien som 
belyste att intervjuer  framför allt kunde vara utvecklande på en personlig nivå. 
Dokumentationsprojekten kan sägas vara ett sätt att inhämta ny kunskap utanför 

1 5 7 Odén, B. (1996), ”Oral history”, s. 9;  Skott, F. (2008), Folkets minnen, s. 268.
1 5 8 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 109-113.
1 5 9 Alexander, B. (2006), ” Excluding Archival Silences”, s. 1-11.
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museets väggar och innebar en kommunikation med omvärlden som ibland också 
kunde leda till utställningar. Det verkade emellertid också som att den kunskap 
som  dokumentationerna  genererade  föll  i  glömska  i  arkivet  och  materialet 
användes inte särskilt ofta av museets besökare.

Jazzintervjuerna på Visarkivet  kunde användas  av författare  och skribenter 
som var intresserade av att skriva en biografi av en viss musiker. Det kan tyckas 
naturligt då intervjuerna avsåg att skildra en musikers livstid och därmed måste 
utgöra  ett  mycket  lämpligt  källmaterial  för  just  detta  ändamål.  Precis  som på 
Sjöhistoriska museet ansågs dokumentationen som en viktig del av verksamheten 
på Visarkivet, men det verkade som att dokumentationen egentligen inte var en så 
central  del  av  verksamheten  som  avdelningens  självbild  gjorde  gällande.  De 
anställda forskningsarkivarierna hade en akademisk forskarkompetens och olika 
former  av  dokumentation  utfördes  på  deras  initiativ.  Man  kan därför  säga  att 
personalen  även  hos  Visarkivet  hade  ett  stort  inflytande  över  vad  som 
dokumenterades.  Vid  DFU  förkom  det  att  arkivarier  dokumenterade  men 
initiativen till projekten beslutade man framför allt om på chefsnivå, vilket åter 
igen  bör  förklaras  med  att  insamlandet  av  folkminnen  är  en  central  del  av 
myndighetens uppdrag. 

Oral history som metod
Ingen  av  de  kulturarvsinstitutionerna  som  har  undersökts  beskriver  på  sina 
hemsidor eller i sina officiella dokument att de ägnar sig åt ”oral history”. Som 
Odén  belyser  samlades  dock  muntliga  berättelser  in  tidigt  i  Sverige  för  att 
dokumentera  en  pågående  förändringsprocess  och  i  hennes  artikel  har  detta 
material  därmed redan tolkats  som ett  insamlande av oral  history.160 Begreppet 
samtidsdokumentation,  som  Sjöhistoriska  museet  kallar  sin  insamling  kan 
emellertid  belysa  att  intervjuer  inte  är  den  enda  metoden  för  att  samla  in 
källmaterial  vid  kulturarvsinstitutioner.  Jag  vill  påstå  att  en  inspelad  intervju-
dokumentation som syftar till att klargöra fenomen i vår samtid knappast utesluter 
att  en  sådan  dokumentation  också  kan  betraktas  som  oral  history,  när  denna 
aktivitet utförs av ett arkiv. När en sådan dokumentationen arkiveras och sparas 
för framtiden skapas också ett historiskt källmaterial. Dessutom har denna uppsats 
visat att det inte går att förhålla sig till samtiden utan att relatera till dåtiden. Att 
uteslutande  dokumentera  samtid  är  därmed  omöjligt.  Vi  kan  helt  enkelt  inte 
berätta om hur det är idag utan att förhålla oss till hur det var förr, vilket uttrycktes 
under intervjun med projektledaren vid DFU.

I de fall där en uttolkare av intervjuerna önskar ta reda på vad som faktiskt har 
hänt, och därmed komma närmare en objektiv sanning, är det sannolikt bättre om 
intervjun har gjorts nära det man är intresserad av att belysa. Detta blir tydligt på 

1 6 0 Odén, B. (1996), ”Oral history”, s. 9.
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exempelvis Visarkivet där de intervjuade ofta har förväxlat årtal och platser, då 
intervjuerna gjorts långt i  efterhand. Intervjuerna på denna kulturarvsinstitution 
liksom de båda övriga görs emellertid ur ett etnologiskt perspektiv. Det viktiga är 
därmed inte vad som är sant utan att den intervjuade får komma till tals med sina 
egna  perspektiv  på  verkligheten,  vilket  man  på  Visarkivet  också  uttryckte  en 
medvetenhet  för.  Ur  ett  källkritiskt  perspektiv  är  sannolikt  alla  intervjuer  där 
någon berättar om sitt eget liv i hög grad tendensiösa, vilket inte är de samma som 
att de skulle vara ointressanta för historiker, andra forskare eller privatpersoner. 
Framför allt bidrar intervjuerna till  en större synlighet, om man går med på att  
liksom Thor betrakta detta som ett källkritiskt kriterium.161 Att källmaterialet inte 
är  objektivt  är  inte  det  samma  som  att  de  inte  har  ett  bevisvärde.  De 
intervjudokumentationer som arkiveras på de olika kulturinstitutionerna är om inte 
annat bevis på att ett samtal har ägt rum. Därmed ges en kontext till de minnen 
som  skapas.  Som  Cook  menar  är  inte  bevis  och  minnen  motsatser  inom 
arkivvetenskapen, utan begreppen hör samman.162

Besvarande av frågor
Den övergripande frågeställningen i denna uppsats är: ”Hur arbetar man vid olika 
kulturarvsinstitutioner i Sverige i syfte att dokumentera mänskliga erfarenheter?”. 
För att besvara denna större fråga har ett antal underliggande frågor formulerats.

Vilken roll har dokumentationen i verksamheterna?
Som framgått är insamlandet av dokumentation av folkminnen en mycket central 
del av verksamheten hos Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Av myndig-
hetens instruktion framgår det också att detta är en verksamhet man ägnar sig åt. 
Vid det undersökta arkivet har man haft en lång tradition av att samla folkminnen 
och  man  förfogar  idag  över  ett  stort  material.  En  grundläggande  strategi  vid 
dokumentation  är  att  fylla  de  kunskapsluckor  som man  idag uppfattar  finns  i 
arkivet.  Sjöhistoriska  museets  och  Visarkivets  dokumentation  är  inte  en  lika 
central del av deras respektive myndigheters uppdrag och dokumentationerna är 
inte lika omfattande som vid DFU. Det som samlas in kan sägas utgå från insikten 
att  någonting  måste  dokumenteras  innan  det  är  för  sent.  Även  om 
dokumentationen inte är lika omfattande vid dessa två kulturarvsinstitutioner så är 
verksamheten uppskattad av personalen och den har påverkat organisationernas 
självbild.

Vilka utgångspunkter finns för dokumentationerna?
Alla  de  tre  undersökta  kulturarvsinstitutionerna  arbetar  utifrån  etnologiska 
perspektiv.  På Visarkivet  kan detta emellertid  också sägas kombineras med en 

1 6 1 Thor, M. (2006), ”Muntliga källor och källkritik”, s. 21-22.
1 6 2 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 102-103.
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musikhistorisk inriktning. Dokumentationerna av svenska jazz- och folkmusiker 
görs nämligen i  syfte att  dokumentera centralfigurer inom musikgenrerna. Man 
utgår  därmed  också  ifrån  individer  när  man  dokumenterar.  Dokumentationen 
täcker begränsade områden men det finns en kontinuitet  inom dessa.  Projektet 
med  att  dokumentera  svenska  jazzmusiker  pågår  fortfarande.  På  Sjöhistoriska 
museet  är  begreppet samtidsdokumentation  centralt  vilket  är  begripligt  då man 
tidigare ingick i nätverket Samdok. Ett oral history-material ingår som en del i det 
man  samlar  in  och  kombineras  med  till  exempel  fotografier  och  annan 
dokumentation. Insamlingen sker i projekt som pågår under en begränsad tid och 
de har därmed en tydlig början och slut. Den mest omfattande insamlingen av de 
här  undersökta  kulturarvsinstitutionerna  sker  vid  DFU.  Även  här  är 
utgångspunkten  att  dokumentera  genom  projekt  men  i  en  betydligt  större 
omfattning.  Insamlingen  är  tänkt  att  generera  ett  material  både  för  ens  egna 
forskningsbehov och för andras. Det existerande arkivet är en utgångspunkt då 
man strävar efter att fylla kunskapsluckorna i det. Vid både Visarkivet och DFU 
bidrar den egna verksamhetens forskning med en stor förståelse för hur man kan 
skapa ett relevant material även för andra. Vid DFU var forskningen dock mycket 
mer integrerad i dokumentationen.

Vilka samarbeten med andra aktörer existerar?
Sjöhistoriska museet  var  tidigare med  i  samarbetsnätverket  Samdok  och är  nu 
medlem i det mycket lösare nätverket Samtidsdokumentation Sverige. I intervjun 
med chefen för forsknings- och samlingsavdelningen framkom det att man nu var 
mycket friare att samla in det man ansåg viktigt då man inte längre ingick i en pol. 
Detta tycks vara en rimlig utgångspunkt då kunskapen om vad som är viktigt och i 
behov att dokumenteras sannolikt måste utgå från den egna verksamheten och inte 
komma  genom  direktiv  utifrån.  Detta  förhindrar  emellertid  inte  att  egna 
samarbetsprojekt initieras. Detta verkade inte ske gällande dokumentationerna ens 
inom myndighetens olika dokumentationsavdelningar. På Visarkivet tycktes det 
inte  heller  som  att  man  samarbetade  kring  att  skapa  dokumentationer.  Detta 
eftersom de ansåg sig som ganska ensamma inom sitt  fält  i  Sverige.  Däremot 
ansåg man det vara viktigt att dela med sig av digitalt material till regionala arkiv 
runt om i Sverige, vilket kan ses som ett led i att stödja grupper i sökandet efter 
sin lokala identitet. Detta visar också att man har frångått tankar om att vara ett 
arkiv  som  bevakar  det  enda  genuina  originalet.  Som  Cook  menar  kan  det  i 
samtidens digitala arkiv finnas flera sådana original som arkiveras på flera platser. 
Detta tänkandet är alltså väl förenligt med idén om att vi håller på att röra oss mot 
ett fjärde paradigm.163

Än  tydligare  visar  sig  detta  vid  DFU  som  har  de  mest  omfattande 
samarbetsprojekten av de undersökta kulturarvsinstitutionerna.  Samarbete  tycks 
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här  genomsyra  hela  arbetsprocessen,  även  om  insamlat  material  främst  tycks 
arkiveras  i  de  egna  arkiven.  Projekt  initieras  tillsammans  med  andra 
kulturarvsinstitutioner och med externa forskare och studenter, vilket möjliggör att 
dokumenterat  material  samlas  in.  Att  den  övergripande  myndighetens  arkiv  i 
Umeå och Lund nyligen har lagts ner kan emellertid ses som en tendens mot ett 
minskat regionalt inflytande men med den vana att samarbeta med andra aktörer 
som finns kommer kanske detta att spela en mindre roll framöver? Man har även 
här visat på en villighet att dela med sig av material till andra aktörer. Detta är 
projektet att stödja samernas identitetssökande, vilket nämnts i undersökningen, 
ett exempel på. Projektet med att låta Romer själva dokumentera sina erfarenheter 
är  även det  ett  exempel  på att  man  på arkivet  har  släppt  lite  på sin  roll  som 
experter genom att de låter gruppen dokumentera sina egna berättelser. Något som 
måste sägas vara förenligt med Cooks artikel.164

Hur går dokumentationen rent konkret till?
Den mest enhetliga dokumentationsformen kan Visarkivet sägas stå för. Insam-
lingen av jazzintervjuer är där kontinuerlig och kan sägas vara ett sedan starten 
pågående projekt. Intervjuerna tycks också i huvudsak göras på samma vis och 
kan  verkligen  kallas  livshistorieintervjuer  då  man  strävar  efter  att  följa  en 
musikers hela livstid. Detta bör ge ett källmaterial där man kan lätt kan jämföra 
olika  musikers  förutsättningar  och  upplevelser  med  varandra  över  tid  och  se 
förändringar. En nackdel kan dock vara att detta kan innebära mindre möjligheter 
till flexibilitet då intervjuerna följer ett visst genre och perspektiv. Detta visar sig 
till  exempel  i  forskningsarkivariens  medvetenhet  om  att  även  Schlagerartister 
skulle behöva intervjuas. Risken kan också vara att till exempel kvinnliga musiker 
och musiker med ett annat etniskt ursprung osynliggörs, vilket man dock försökt 
motverka  genom  att  bejaka  jämställdhets-,  och  mångfaldsperspektiv.  Hur  det 
arbetet går till har emellertid inte undersökts i denna uppsats.

Sjöhistoriska museet och Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala utför sina 
dokumentationer i projektform och utgår från samtiden i sina dokumentationer. 
Därutöver arbetar de på mycket olika sätt. På Sjöhistoriska museet tas initiativet 
till  dokumentationerna  från  personalen  som  sedan  också  genomför  dessa.  Ett 
större  dokumentationsprojekt  genomförs  vartannat  år  men  också  mindre 
dokumentationer förekommer. Intervjuer kan bland annat göras för att ge kontext 
och förståelse för de objekt man samlar in. Några djupintervjuer hade man inte 
möjlighet att utföra. Vid DFU görs genomförs betydligt större dokumentations-
projekt som under arbetets gång också utvärderas. Genom att utgå från det som 
redan finns i arkivet kan man både göra uppföljande dokumentationer av de som 
har gjorts tidigare men framför allt också komplettera med sådant material som 
man anser sig sakna. Det har ovan nämnts att samarbeten med andra aktörer är 
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centrala. Det källmaterial  som skapas består till  viss del av djupintervjuer men 
man får även in material genom till exempel upprop och frågelistor.

Hur används materialet?
Utifrån de genomförda intervjuerna så tycks det generellt  finnas en uppfattning 
om att källmaterialet skulle kunna användas mycket mer än vad som är fallet. Vid 
Sjöhistoriska museet  fanns en förhoppning om att  materialet  skulle komma att 
användas mer, både i den egna organisationen och av besökare, genom att det blev 
digitaliserat.  Det  grundläggande  problemet  ansågs  vara  att  få  kände  till  att 
dokumentationerna  existerade.  Möjligheten  att  publicera  intervjuer  på  webben 
ansågs  som  en  framkomlig  väg  för  att  synliggöra  materialet.  På  Visarkivet 
användes materialet i en viss utsträckning av skribenter i syfte att skriva biografier 
över  musiker.  Denna  användning  av  materialet  kan  anses  väl  förenlig  med 
intervjuerna då de syftar till att följa en musikers livstid. Vid DFU användes det 
äldre materialet  i  en relativt  hög utsträckning medan man trodde att  det nyare 
materialet inte användes lika mycket på grund av att få människor kände till det. Å 
andra sidan så forskar man ju själva på detta material vid kulturarvsinstitutionen. 
Att det äldre materialet upplevs som mer intressant än det samtida skulle också 
kunna bero på att olika fenomen i det förflutna har fallit i glömska och att svaren 
står att finna i arkivmaterialet tack vare dokumentationerna. Att ett äldre historiskt 
källmaterial vid DFU används i hög utsträckning kan ju till exempel bero på att 
man faktiskt lyckades väl med att dokumentera den äldre allmogekulturen, även 
om så skedde med perspektiv som inte är gångbara idag. Kanske kommer även de 
dokumentationer  vid  kulturarvsinstitutionerna som människor  hitintills  inte  har 
visat  intresse för,  visa sig vara högintressanta i  framtiden.  Jag anser därför att 
dokumentationerna inte enbart bör värderas efter hur mycket de används idag utan 
framför allt på grund av den kunskap de har potential att bidra med framöver.

Hur bidrar dokumentationerna till pluralism och mångfald?
Genom  att  genomföra  dokumentationer  skapas  vid  de  undersökta  kulturarvs-
institutionerna  ett  mer  pluralistiskt  och mångfasetterat  material  än man  annars 
hade fått in via exempelvis donationer. Materialet syftar helt enkelt på att bidra 
med ny information snarare än att bekräfta befintlig sådan. Att på detta sätt aktivt 
införskaffa material möjliggör att fler perspektiv synliggörs. Alla de undersökta 
myndigheterna  har  ett  mångfaldsperspektiv.  Detta  kan  sägas  omfatta  andra 
perspektiv man arbetar mot, exempelvis jämställdhets- samt barn- och ungdoms-
perspektiv.  Därutöver,  vågar  jag påstå,  avses  generellt  att  arbeta  för  att  stödja 
mångkulturella  perspektiv i Sverige. Dokumentationer är en lämplig metod vid 
arkiv och andra kulturarvsinstitutioner, för att aktivt se till att sådana perspektiv 
inkluderas  i  verksamheten.  Det  har  visat  sig  att  myndigheternas  övergripande 
mångfaldsuppdrag utgör en viktig utgångspunkt för dokumentationerna på alla de 
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undersökta  kulturarvsinstitutionerna.  Det  är  emellertid  tveksamt  om det  räcker 
med att ange att man strävar mot mångfald i dokumentationerna då jag anser att 
detta begrepp måste sägas vara allt för brett för att kunna förklara vilka val man 
gjort  vid  arkiven.  De undersökta  kulturarvsarkiven  kan  inte  dokumentera  allt. 
Även vid, DFU, där de mest omfattande dokumentationerna gjordes behövde man 
göra prioriteringar. Då man har en stor frihet att själva bestämma det som anses 
vara  viktigt  bör  det  rimligen  vara  upp  till  organisationerna  själva  att  på  ett 
tydligare sätt synliggöra de perspektiv man idag utgår ifrån och förklara hur man 
med dokumentationerna arbetat för mångfald och vad man ansett vara viktigt att 
dokumentera.  Detta  kan  beskrivas  som  ett  behov  av  en  dokumentation  av 
dokumentationen  och  såväl  chefen  på  Visarkivet  liksom  den   intervjuade 
projektledaren vid DFU uttryckte också ett behov för just detta. Det bör sannolikt 
vara viktigt att i framtiden förstå varför ett kulturarvsarkiv har dokumenterat ett 
visst fenomen och inte ett annat, och för att detta ska vara möjligt är det av vikt att 
förstå  vilka  perspektiv  som  påverkar  insamlandet  av  oral  history  i  dag.  En 
framkomlig väg skulle kunna vara att i ett första skede utgå från perspektiv om 
demokrati och mänskliga rättigheter. Detta då det inte går inte att komma ifrån att 
de undersökta kulturarvsinstitutionerna är statligt finansierade, även om de i sin 
fria tolkning av myndigheternas uppdrag kan sträva mot att i högre utsträckning, 
som Cook menar, vara arkiv som lyssnar mer till medborgarnas behov än de lyder 
staten.165

1 6 5 Cook, T. (2013), ”Evidence, memory, identity, and community”, s. 116.
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att öka förståelsen för hur man på arkiv kan 
skapa ett relevant källmaterial med hjälp av muntliga dokumentationsmetoder. Av 
tidigare forskning har framgått att oral history skapas vid arkiv men inte hur detta 
har gått till mer konkret. Dessutom har det saknats kunskap om vilket funktion 
muntlig dokumentation har haft vid kulturarvsinstitutioner i förhållande till  den 
övriga verksamheten. Jag har utgått från att man inte bara utan vidare kan anta att 
arkivarier dokumenterar genom samma metoder som historiker verksamma inom 
det fält som oral history utgör. En viktig skillnad är till exempel att arkivarier inte 
nödvändigtvis  analyserar  det  material  som  de  själva  samlar  in.  De 
kulturarvsinstitutioner som har undersökts är Sjöhistoriska museet, Visarkivet och 
Dialekt-  och  folkminnesarkivet  i  Uppsala.  Dessa  utgör  all  delar  av  Statens 
maritima  museer,  Statens  musikverk  respektive  Institutet  för  språk-  och 
folkminnen,  som  alla  utgör  statliga  myndigheter.  Detta  har  alltså  utgjort  en 
gemensam nämnare för kulturarvsinstitutionerna som annars är mycket olika. De 
har analyserats med en kvalitativt  deskriptiv metod för att sedan jämföras med 
varandra.  Underlaget  för  undersökningen  har  delvis  bestått  av  dokument  som 
berör  dokumentationsverksamheten,  kulturarvsinstitutionernas  hemsidor  och 
myndigheternas  uppdrag.  Den  en  huvudsaklig  källa  har  emellertid  utgjorts  av 
intervjuer med chefer och personal.

En  teoretisk  utgångspunkt  för  uppsatsen  har  varit  Terry  Cooks  artikel 
”Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms” 
som beskriver hur de arkivvetenskapliga perspektiven har förändrats under 1900-
talet. Jag har framför allt tagit fasta på Cooks beskrivning av arkivens samtid där 
de anses befinna sig mellan två paradigm. Ett resultat av denna uppsats är att de 
undersökta kulturarvsinstitutionerna själva har en stor frihet i att besluta om vad 
och hur man ska dokumentera mänskliga erfarenheter även om de utgör delar av 
statliga myndigheter och lyder under kulturdepartementet. Dessa dokumentationer 
bidrar med andra perspektiv i arkiven och därmed skapas en mer pluralistisk bild 
av vår tid.  Två huvudsakliga perspektiv som genomsyrar dokumentationen har 
lyfts fram. Det ena är en insikt att någonting måste dokumenteras innan det är för 
sent  och förekommer  framför  allt  på Sjöhistoriska  museet  och Visarkivet.  Vid 
Dialekt- och folkminnesarkivet arbetar man däremot i högre utsträckning mot att 
fylla kunskapsluckor i arkivet.
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