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Documenting an exhibition : a case study focusing on the selection of exhibition 

documentation for the archive and attitudes surrounding the archival function 

in a museum 

 

 

Abstract 

 

The aim of this thesis has been to examine the process of what material produced in 

the course of creating an exhibition that is considered worth keeping. The study has 

also intended to get an insight into attitudes and thoughts surrounding the archival 

function in the museum context. The result has been analyzed with basis in archival 

theory. Especially appraisal theory has been of great importance to contextualize the 

museum practice. 

 

To investigate these issues a case study of the exhibition Med annan blick –

Modernismen at Malmö Art Museum has been conducted and the following research 

questions were used: What material is kept, what is not and why? What information 

can be found in the material? What aspects have been lost? For whom is the material 

intended? What role does the archive play and what position does it have in the 

museum? 

 

These questions have been answered by performing interviews and studying the 

material intended for the archive as well as the guidelines for the organization to 

follow regarding these issues.  

 

The study has showed that focus lies, both considering the filed material and the 

organization as whole, at the final result. The process of reaching this result is not that 

significant and does not show in the archives. Answers to the question why an 

exhibition looks a certain way and the reasons for the choice of final content cannot 

be found in the kept material. The context, material which connects the exhibition and 

the museum with surrounding circumstances and society, is also lost. The study also 

shows the fact that the way one considers the work of filing material differs 

depending on individual and that previous knowledge is of vital importance for 

commitment to the task. A common understanding for the persons interviewed here is 

that the archival task consumes time and energy from what they consider their main 

task. 
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Inledning 

Att ställa ut konst har gått från att täcka stora rum från golv till tak med verk för att 

kunna visa så många som möjligt, till att välja ett mindre antal verk och arbeta kring 

ett särskilt koncept. Utställningens form har fått större betydelse. Därmed blir också 

arbetet bakom en utställning mer intressant och hur man väljer att dokumentera 

utställningen i arkivet för framtiden blir i förlängningen en central fråga. Det är denna 

fråga min uppsats behandlar. 

Bakgrund 
Bakgrunden till valet av ämne ligger i mina erfarenheter från tidigare utbildning och 

arbetsliv. Mina tidigare studier har rört sig inom kulturområdet i allmänhet och 

konstvetenskapen i synnerhet. Aktuellt i sammanhanget är att jag också läst en 

curatorutbildning där olika aspekter av utställningen som medium behandlades. Jag 

har även arbetat och praktiserat inom museisektorn och sett lite av hur arbetet kring 

olika typer av utställningar fungerar. Detta har påverkat mitt val av uppsatsämne och 

även den förförståelse för fältet jag har när jag gör min undersökning.  

 

Det jag utifrån egna erfarenheter kan konstatera är först och främst att det ligger mer 

arbete bakom en utställning än man kanske tror när man som besökare går runt och 

betraktar de, på ofta vita väggar, till synes sporadiskt upphängda konstverken. Planen 

för vilka utställningar som ska visas och ungefär vad de ska innehålla är fastställd 

långt innan vernissage. Idé och inledande kontakt med konstnärer tas vanligen tidigt, 

diskussioner och planering följer med skisser och ritningar som följd samt otaliga 

samtal och e-postmeddelanden. Även förarbete när det gäller att planera 

marknadsföring och ta fram utställningsmaterial, flyers, utställningskataloger, vykort 

och annat till museishopen görs. Leveranser av verk är ett projekt i sig. Utställningen 

kräver sedan planering i val av färg till väggarna, målning, utformande av eventuella 

utställningstexter och ljussättning. Museipedagogiskt arbete riktat mot olika besökare 

kräver planering liksom vernissagen med mat och invigningstalare. Förarbetet är med 

andra ord omfattande, men hur går det till att välja ut vad som ska sparas när 

utställningen är avslutad? Vem väljer vad och varför? 

 

ABM-samarbete har under senare år fått allt större uppmärksamhet och betydelse för 

kulturarvsinstitutionerna. Samarbeten i olika former mellan arkiv och museer 

upprättas i allt högre utsträckning, men hur ser förhållandet ut mellan de olika 

funktionerna internt? Jag har fått uppfattningen att det inom den svenska 

museivärlden sällan talas om arkiv i den bemärkelse som man i arkivsektorn gör det. 

En arkivfunktion av ett eller annat slag finns men man väljer ofta att inte kalla det för 
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arkiv. Om detta visar på en tendens inom museivärlden att heller inte anamma annat 

från arkivsektorn återstår att se. 

 

Att undersöka frågan om urval av arkivmaterial på ett museum är viktigt av flera 

olika anledningar. Ur ett konstvetenskapligt och museologiskt perspektiv är materialet 

av yttersta vikt för forskningen på dessa områden. Museerna spelar en avgörande roll 

i befästandet av kanon. Genom att man väljer att visa verk av en viss konstnär 

bekräftar man denna konstnär och den typen av konst denna representerar som viktig 

och intressant. En utställning kan vara direkt avgörande för en enskild konstnärs 

karriär, då det inte bara handlar om att få tillfällig uppmärksamhet i och med 

utställningen utan att denna även resulterar i en viktig post i CV:t, för framtida 

utställningar och stipendier. Utställningen kan även leda till att konstnärens verk köps 

in. Att för en konstnär vara representerad i en museiinstitutions samling är lika viktigt 

som att dennes konst visas i utställningar. Vilka konstnärer som ställs ut och vad som 

visas säger i sin tur något om rådande konstklimat och trender. Att diskussionerna 

som leder fram till valet av vad man ska visa dokumenteras blir härmed viktigt.  

 

Inom konstvetenskapen i dag utgör brevsamlingar en viktig källa för att få insyn i en 

konstnärs leverne och göranden. I samband med utställningar är korrenspondens med 

konstnärer eller ansvariga för verk som ska visas omfattande. För framtida forskning 

är detta ytterst intressant. Material kring hur man väljer att ställa ut konsten är också 

intressant. Detta har betydelse dels i ett historiskt perspektiv när man inom 

museologin undersöker och analyserar olika sätt att presentera konsten och bygga 

utställningar genom tiderna. Att här ha möjlighet att även analysera resonemang 

bakom besluten och inte bara det färdiga resultatet är av yttersta vikt. Denna typ av 

material kan användas i praktiken när nya utställningar planeras. Dokumentationen 

om hur man har gått till väga kan även med fördel användas i lärandesyften. 

 

Värt att notera i sammanhanget är att flera stora museer runt om i världen insett 

vikten av en väl utvecklad arkivfunktion. Ett sådant exempel är MoMA, Museum of 

Modern Art, i New York. Arkivet här bildades 1989 och ska samla, organisera, 

bevara och tillgängliggöra dokumentation som visar på museets konsthistoriska och 

kulturella roll under 1900- och 2000-talet. Det fungerar även som ett internationellt 

center för forskning kring olika aspekter i den moderna och samtida konsten. Arkivet 

innehåller ”exhibition files”, forskningsrapporter och anställdas korrespondens. Här 

finns även nyhetsklipp och videomaterial samt fotosamlingar. Ett projekt för muntlig 

historia (”Oral history project”) har startats och används för att fylla luckor i 

samlingen med hjälp av intervjuer med personal, ansvariga, donatorer och konstnärer. 

Man samlar även in arkiv från externa aktörer vars material anses relevant för museet 

(MoMA 2010a). Att materialet sparas innebär dock inte att allt är tillgängligt för 

allmänheten. Restriktioner finns för material som innehåller känslig information kring 

individer som kan ta skada av informationen. Materialet är tillfälligt sekretessbelagt 

men görs tillgängligt så fort man bedömer att det inte längre är känsligt. Handlingar 

som avslöjar försäkringsvärden är exempel på handlingar som inte är offentliga 

liksom det finns restriktioner för handlingar rörande bland annat anonyma donatorer 

och personal (MoMA 2010b). I Europa är Tate Modern i London ett exempel på 

liknande verksamhet. Arkivet här fungerar som arkiv för brittisk konst sedan år 1900 

vari galleriets egen dokumentation ingår. Här finns material som visar hur konst 

behandlats i olika typer av medier och handlingar från olika aktörer inom konstens 
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fält. De handlingar som rör galleriets egna aktiviteter innefattar material från 1897 

kring inköp, utställningar, strategisk utveckling med mera.(Tate museum [utan år]a)
 

Museet har även en betydande samling av ljud- och filmmaterial. Alla konferenser 

som hålls på museet filmas exempelvis och sparas.(Tate museum [utan år]b) Som ett 

svenskt exempel kan Nationalmuseum nämnas. I egenskap av statlig myndighet är 

museet skyldigt att enligt arkivlagen bevara och tillgängliggöra sitt arkivmaterial. 

Arkivet här visar museets dagliga arbete sedan 1866 där korrespondens, diarier, 

dokumentation från utställningar, protokoll, inventarier med mera finns bevarat. 

Utöver detta innefattar samlingen konstnärsarkiv, brevsamlingar och enskilda arkiv 

som samlats in av museet.(Nationalmuseet [utan år])  

Syfte och frågeställningar 
Från början var min tanke att undersöka det material från arbetsprocessen i samband 

med en utställning som väljs ut för arkivering. Under arbetets gång har dock mitt 

fokus skiftat något. Inom ramarna för uppsatsen har jag velat se närmare på hur 

arbetet kring bevarandet av all dokumentation kring en specifik utställning går till. 

Genom att undersöka vilket material som sparas har jag även sökt att få en inblick i 

hur man på ett museum ser på uppgiften att arkivera material. Jag har även analyserat 

praktiken utifrån arkivvetenskapliga teorier för att därmed söka placera in resultaten i 

en vetenskaplig kontext. Jag har arbetat utifrån följande frågeställningar: 

 

 Vad bevaras respektive gallras och varför? 

 Vad berättar det sparade materialet, vilka aspekter visar det inte? 

 För vem sparas materialet? 

 Vilken är arkivverksamhetens roll och position på museet? 

Metod 
Jag har valt att begränsa min undersökning till en fallstudie av en utställning på ett 

museum, nämligen utställningen Med annan blick –Modernismen på Malmö 

konstmuseum. Utställningen pågick mellan den 7/2  och 23/5 2010. Jag menar att 

detta tillvägagångssätt ger förutsättningar för en mer djupgående studie. Sharan B 

Merriam (1994, s. 45) skriver i Fallstudien som forskningsmetod att 

fallstudiemetoden passar särskilt väl för ett arbete där man behöver teoretisera kring 

inblandade faktorer och funktioner, där fokus måste ligga på det mönster av 

tolkningar som tillhandahålls av informanterna och där man behöver bestämma det 

mönster som olika faktorer i ett särskilt fall bildar. Fallstudier används även med 

fördel när man behöver hantera och integrera olika typer av informationskällor samt 

när det handlar om deskriptiv och induktiv forskning; där man strävar efter 

beskrivning och förklaring av ett fenomen och där slutsatser och tolkningar görs i 

efterhand utifrån materialet.(Merriam 1994, s. 21-23) Samtliga dessa faktorer talar för 

att fallstudien är den metod som passar mitt syfte och mina frågeställningar bäst. Jag 

har med hjälp av olika metoder och empiriskt material velat undersöka och beskriva 

ett fenomen som inte behandlats i någon större utsträckning tidigare samt tolka och 

teoretisera kring de resultat undersökningen visar. Chansen till en djupare förståelse 
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kring rutiner och tankar om urval ökar även om resultatet blir specifikt och därmed 

möjligen inte kan ses som allmängiltigt och appliceras på andra museer.  

 

Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann i Den kvalitativa forskningsintervjun 

finns tre olika typer av fallstudier. Den egentliga fallstudien görs för att få kunskap 

om ett visst fall, den instrumentella fallstudien ger insikt i mer generella frågor och 

den kollektiva studien är instrumentell för att gälla i flera fall. Min studie tillhör den 

första kategorin men som författarna även påpekar kan man genom så kallad analytisk 

generalisering göra en bedömning huruvida studien även kan gälla i fler fall. Denna 

bedömning kan göras antingen av mig som producent av forskning eller av den som 

tar del av arbetet.(Kvale & Brinkmann 2009, s. 281-283) Genom att jag förser mitt 

arbete med omfattande och specifika beskrivningar samt argument för generalisering 

kan jag ge förutsättningar för att studien även kan gälla i fler fall än mitt eget. Jag ser 

en kvalitativ metod som mest lämpad för en fallstudie av det här slaget. Mer specifikt 

har jag främst använt mig av intervjun. När man inom arkivvetenskapen talar om 

urval återkommer man ofrånkomligen till den så kallade mänskliga faktorn. Trots 

regler och bestämmelser är det alltid en människa som gör den slutgiltiga 

bedömningen av vad som ska sparas och inte, urvalet är personligt eftersom regler 

alltid lämnar utrymme för individuell tolkning. Med tanke på detta framstår det som 

den mest givande metoden att föra samtal med de människor som gör dessa val.  

 

Man skulle som alternativ metod tänkt sig att studera det faktiska arkivmaterialet som 

sparats. En sådan metod skulle dock ha en betydande brist då arbetet lika mycket 

handlar om att ta reda på vad som aldrig når arkivens trygga rum. Detta är en aspekt 

som professorn i arkivvetenskap, Berndt Fredriksson, lyfter fram. Han pekar på att 

det i dag finns en uppfattning om att arkiven alltmer förlorar sitt informationsvärde. 

Detta anses bland annat bero på att information som borde ingå i arkivet inte hamnar 

där. Fredriksson menar vidare att det är angeläget att bedriva empirisk forskning för 

att avgöra omfattningen och innehållet i den information som inte bevaras i arkiv i 

dag.(Fredriksson 2004, s. 42-43) Jag ser mitt arbete som ett mindre bidrag till detta. 

Inom ramen för uppsatsen har jag dock även studerat det utvalda arkivmaterialet som 

komplement till intervjuerna. Som jag tidigare nämnt har jag en hel del förförståelse 

när det gäller museer och konst men när det gäller arkivfunktionen på detta fält vet 

jag mycket lite. I och med denna brist på förkunskap framstår intervjun passande 

eftersom det är lättare att skapa sig en helt ny bild av ett fenomen genom samtal. I 

mitt arbete har informationen främst inhämtats genom en intervju med 

museiintendent Marika Reuterswärd, som är ansvarig för utställningen i fråga och 

därmed även ansvarig för att plocka undan material från utställningsarbetet för att 

spara i arkivet. Jag har även intervjuat Malmö konstmuseums chef Göran Christenson 

och museets 1:e intendent Anders Rosdahl, som även är arkivansvarig, för 

kompletterande information och andra perspektiv på museets arkivverksamhet. 

 

Intervjuer kan se olika ut och ge olika typer av kunskap. Jag har ägnat mig åt den 

halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjun. Intervjun kan ge kunskap om 

antingen interaktionen mellan människor eller informationen som interaktionen 

producerar.(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 71, 167) Det är det sistnämnda jag är 

intresserad av.   Till viss del har intervjuerna jag genomfört haft karaktären av 

faktaintervju där resultat av olika faktorer är det mest intressanta. Samtidigt är 

tankemönster och mer djupgående funderingar intressanta när det gäller att svara på 
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varför ett visst material sparas. Intervjuerna har spelats in på kassettband och jag har 

valt att inte transkribera dessa. Jag har istället fört anteckningar från intervjuerna med 

det jag ansett vara relevant. Anledningen till detta val är att transkriberingsarbetet är 

tidsödande och att då det inte handlar om en särskilt stor mängd intervjumaterial kan 

man utan större problem gå direkt till källan och lyssna på banden för att få den 

information som önskas. Intervjuerna är inte heller min enda informationskälla och 

min analys har inte som syfte att avgöra något i sättet man framför information på 

eller dylikt. 

 

Utgångspunkten för analys och tolkning i mitt arbete har jag att tagit i hermeneutiken. 

Den hermeneutiska metoden är relevant och viktig på flera olika sätt i forskning som 

den här. Inom hermeneutiken klargörs att vi alla utgår ifrån vissa föreställningar och 

principer när vi betraktar något (Gilje & Grimen 2007, s. 23). Vår förförståelse och 

våra värderingar bestämmer våra intressen, vad vi har möjlighet att förstå, hur vi 

förstår något samt hur vi agerar i olika situationer. I den här typen av arbete är det 

viktigt att synliggöra och vara medveten om de värderingar som styr både 

informanternas urval bland utställningshandlingarna och mina egna tolkningar av 

informationen jag delges. Min egen förförståelse är av stor vikt dels därför att den 

påverkar mitt val av ämne, vad jag anser vara viktigt att undersöka. Dels påverkar den 

sättet som jag tolkar de resultat jag får, dels vilka slutsatser jag drar av dessa.  

 

Jag har även gjort en litteraturstudie för att undersöka relevant arkivteori och aktuella 

aspekter inom museologin samt för att klarlägga de förutsättningar 

arkivverksamheten inom museisektorn arbetar med. Denna litteraturstudie, när det 

gäller arkivteorin, baseras främst på engelskspråkiga arkivvetenskapliga artiklar från 

Canada och USA skrivna från och med slutet av 1980-talet fram till i dag. Dessa 

behandlar i huvudsak begreppet appraisal, hur man inom arkivsektorn resonerar 

kring vad som är viktigt att spara. Ett svenskt perspektiv kommer från artiklar från 

tidskriften Arkiv, samhälle och forskning samt lagtexter. När det gäller museologin är 

källorna av ett mer varierat slag. Det handlar om litteratur som berör framförallt 

insamlingsverksamheten och synen på forskning inom museisektorn. Anledningen till 

att jag valt att fokusera på dessa områden av museologin beror på att dessa är 

intressanta att sätta i relation till arkivvetenskapens urvalsprinciper. I den 

museologiska litteraturen ingår debattskrifter, konferenslitteratur, artiklar och 

antologier i första hand rörande svenska förhållanden. Det internationella perspektivet 

representeras av en antologi inom amerikansk museologi redigerad av Susan A Crane.  

 

När det gäller arkivverksamheten på museer har jag, då skriftliga källor i princip 

saknas, varit i kontakt med arkivarien på Nordiska museet, Katarina Ek-Nilsson, och 

gjort en e-postintervju för att försöka klarlägga vilka regler när det gäller 

arkivverksamhet man har att följa på museer i Sverige. Detta har kompletterats med 

studier av arkivlagen och aktuella förordningar.  

 

För specifik information kring Malmö konstmuseum och deras verksamhet har jag 

använt trycksaker kring utställningen Med annan blick – Modernismen samt från 

arkivansvarige Anders Rosdahl tillhandahållet material i form av instruktioner för 

deras arkivverksamhet. Detta material innehåller bland annat arkivförteckning och 

riktlinjer för vad som bör sparas kring en utställning. Jag har, som jag nämnt tidigare, 

även studerat det faktiska material som Marika Reuterswärd valt ut för arkivering 
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kring utställningen. Viktigt att påpeka är dock att jag inte studerat allt arkivmaterial 

utan enbart det som vid tiden för skrivandet av uppsatsen valts ut, detta material kom 

senare att kompletteras. 

 

Begreppsförklaringar 
Innan jag går vidare i uppsatsen vill jag här passa på att klargöra en del fältspecifika 

begrepp. Detta är särskilt viktigt då uppsatsen rör sig i gränslandet mellan två olika 

fält med olika fackspråk. 

 

Ett sådant begrepp är arkiv. Arkiv kan vara en lokal där handlingar förvaras, en 

institution eller ett bestånd av handlingar. Den egentliga betydelsen är bestånd av 

handlingar. Detta bestånd blir till genom en arkivbildares verksamhet, där dokument 

som produceras läggs undan för förvaring.(Gränström, Lundquist & Fredriksson 

2000, s. 15) Definitionen av arkivbildare i Anna Christina Ulfsparres Arkivvetenskap 

lyder: “Myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet eller enskild person 

genom vars verksamhet ett arkiv uppstår.” Med offentliga arkiv åsyftas arkiv som 

hålls av myndigheter inom stat och kommun (Ulfsparre (red.) 1995, s. 47).  

 

Arkivhandling kan definieras som processbunden information. Handlingen har 

genererats från en arbetsprocess och förblir länkad till den process som skapat 

den.(Bohlin 2001, s. 39) Denna definition är nära sammanbunden med 

proveniensprincipen som behandlas nedan. 

 

Ett annat centralt begrepp i arkivsfären är allmän handling. Det handlar om 

handlingar som förekommer inom den offentliga sektorn och som omfattas av 

offentlighetsprincipen. Handling definieras enligt offentlighetsprincipen som ett 

fysiskt medium som är bärare av information. Detta medium kan vara skrift, bild eller 

en teknisk upptagning där hjälpmedel behövs för att få tillgång till informationen. För 

att en handling ska betraktas som allmän ska den förvaras hos en myndighet och vara 

inkommen eller upprättad där.(Bohlin 2001, s. 34)  

 

Proveniensprincipen utgör en grundbult i den svenska arkivvärlden. Den handlar om 

att hålla samman arkiv som helheter även efter det att de lämnat arkivbildaren. 

Handlingarna utgör enligt denna ett led i ett händelseförlopp och kan inte förstås 

isolerade från sitt sammanhang med andra handlingar. Införandet av 

proveniensprincipen är nära sammanknuten med behovet av källkritik inom 

arkivsektorn.(Gränström 1995, s. 15)  

 

Begreppet appraisal, som möjligen kan översättas med värdering, handlar om en 

bedömning av värde och baseras ofta på tingets användbarhet för olika specifika 

behov. Det handlar här inte om att se till objektets inneboende värde utan det är 

snarare en extern bedömning som baseras på olika faktorer och kan jämföras med hur 

en mäklare bedömer värdet på en fastighet. I dag talar man även om macroappraisal, 

där har fokus flyttats från att värdera enskilda handlingar till att se till en bredare 

kontext och bedöma hela aktiviteter inom en verksamhet.  
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Anledningen till att appraisal används och därmed att ett urval av vad som ska sparas 

och inte görs har dels att göra med kostnader och brist på utrymme, dels handlar det 

om behovet av att göra arkiven mer översiktliga och därmed mer användbara och 

tillgängliga.(Menne-Haritz 1994, s. 529-530) 

 

Appraisal och macroappraisal är begrepp som inte används inom svensk 

arkivvetenskaplig forskning i någon högre utsträckning. Anledningen till detta är att 

man i Sverige utgår i från att allt ska sparas och att man istället väljer ut det som ska 

slängas, gallras. Berndt Fredriksson, som till stora delar behandlat gallring i sin 

forskning, menar dock att: 

 
Det är inte bara praktiskt nödvändigt utan också teoretiskt motiverat att förskjuta 

gallringsavgöranden till att handla om vilken information vi vill ska bevaras i stället för att 

besluta om vilken information som kan undvaras (Fredriksson 2003, s. 38). 

 

Att gallra är alltså att förstöra handlingar på arkiv. Oftast sker den enligt särskilda, 

uppställda regler men det kan även handla om omedveten gallring, exempelvis när 

information går förlorad i och med att ett filformat inte längre är giltigt.  

 

Samling åsyftar i sammanhanget resultatet av det aktiva, expertstyrda insamlande av 

objekt som görs på ett museum. Insamlandet är ofta vetenskapligt motiverat och de 

insamlade föremålen ska berätta om samhället, förändringar över tid med mera 

(Eivergård & Lundström 2007, s. 130).  

Tidigare forskning 
Forskningen på mitt specifika ämnesområde, arkivhantering inom museisektorn, är 

ytterst begränsad. Inom den relativt unga arkivvetenskapen utgör C- och D-uppsatser 

en stor del av forskningsutbudet. Inom detta utbud finns en C-uppsats skriven som 

behandlar arkiv på museer. Uppsatsen heter Arkivverksamhet på museum –en studie 

av arkivverksamheten på Nationalmuseet och Upplandsmuseet och är skriven av 

Louise Campbell 2003 på institutionen för ABM på Uppsala universitet. Författaren 

har som syfte att få en uppfattning om hur arkiv på museer fungerar samt hur den 

ansvariga personalen ser på arkivet, beståndet och sin egen roll i förhållande till övrig 

verksamhet på museet. Undersökningen har gjorts i form av intervjuer med 

arkivansvarig personal på Nationalmuseum respektive Upplandsmuseet. Resultatet 

visar bland annat att arkivet på museer består av två olika delar, dels den 

administrativa delen som styrs av regler och förordningar och därmed är noggrant 

ordnat och förtecknat. Dels material från museets faktiska verksamhet där 

dokumentation kring utställningar ingår. Denna del är i högre utsträckning 

oförtecknad och beroende av vem som för tillfället haft ansvar för arkivet. Olika 

principer för ordnande och förtecknande har använts vid olika tillfällen och 

materialets tillgänglighet och synlighet har även det påverkats av personalens 

engagemang. Nationalmuseums informant berättar att den utställningsansvariga för 

varje utställning enligt en mall har ansvaret att spara relevant material och sedan 

lämna det till arkivet. Utställningshandlingar stannar dock ofta kvar på arbetsrummet 

i flera år efter utställningens avslutande. Dessa faktorer kan anses relevanta även för 

min uppsats. Särskilt intressant är att man på Nationalmuseum har en mall för vad 

som ska sparas bland utställningsmaterialet. Upplandsmuseet har en bevarandeplan 
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som täcker hela museets arkivverksamhet men det framgår inte i uppsatsen om det 

där finns specifika instruktioner när det gäller utställningshandlingar. 

 

Andra slutsatser som Campbell drar är att ett museiarkiv skiljer sig från andra arkiv i 

och med att de ofta innehåller insamlat material, donationer och annat som även 

skulle kunna betecknas som del i traditionella museisamlingar. Museiarkivet för även 

en något dold tillvaro på museet samtidigt som den utgör en viktig servicefunktion för 

verksamheten.(Campbell 2007) 
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Museer och arkiv 

Innan jag går in på det som specifikt rör uppsatsens fallstudie skulle jag här vilja lyfta 

fram aspekter ur de båda aktuella fälten som visar på gemensamma nämnare men 

också på betydande skillnader. Aktuella likheter är att arkiv och museer båda 

betecknas som så kallade kulturarvsinstitutioner och ska fungera som samhällets 

minne. Båda besitter ett ur flera aspekter viktigt källmaterial som med fördel kan 

användas av både professionella forskare och allmänhet. Detta är gemensamma 

egenskaper som poängterats extra mycket på senare år för att motivera ABM-

samarbeten. Det finns dock även aspekter som man både från museernas och 

arkivsektorns håll lyfter fram som grundläggande skillnader; värderingar och synsätt 

som påverkar hela verksamheten. Dessa diskussioner ger en viktig bakgrund till 

kommande resonemang om arkivens plats och funktion på museet.  

 

Störst är likheten om man väljer att se på en specifik del i de båda sektorernas 

uppdrag, att agera bevarare av det förflutna: 

 
The museums stores memories. Like an archive, it holds the material manifestations of 

cultural and scientific production as records, articulated memories removed from the mental 

world and literally placed in the physical world.(Crane red. 2000, s. 3)  

 

Varken museerna eller arkiven har dock som sin enda uppgift att ta hand om det 

material som finns i deras förvar.  Materialet måste på ett eller annat sätt komma till 

institutionerna och häri ligger en grundläggande skillnad som kan skönjas redan i vad 

man väljer att kalla denna del av verksamheten; förvärv inom arkiv, insamling hos 

museerna. Ordet samling är känsligt inom arkivsfären, Luciana Duranti (1994, s. 335) 

docent i arkivvetenskap, skriver: ”Archives are not documents collected artificially, 

like objects in a museum…, but accumulating naturally in offices for the practical 

purposes of Administration.” 

 

Att samla handlar om att göra aktiva val om vad som ska ingå i en samling. Valen 

baseras på en önskan om en komplett samling och är intressestyrda. Subjektet, den 

som gör valen, är därmed av avgörande betydelse för innehållet i samlingen. När ett 

arkivbestånd bildas och hamnar i ett arkiv är det dock i allmänhet inte följden av en 

arkivaries aktiva val. Indirekt påverkar arkivet sitt bestånd genom upprättande av 

regler och uppmaningar om vad som ska sparas, men det är arkivbildaren som har det 

slutgiltiga ansvaret för vilket material som hamnar på arkivet. Materialet har 

uppkommit ”naturligt” inom organisationen som resultat av eller stöd för dess 

verksamhet.  

 

Att arkivhandlingars uppkomst är naturlig utan yttre påverkan är dock inte längre 

något alla inom arkivsektorn håller med om. Arkivverksamhet är som de flesta andra 
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praktiker socialt konstruerade och intressestyrda, varför ett större fokus måste läggas 

på de som är verksamma i sektorn (Dahlgren 2009, s. 69). Jag kommer att återkomma 

till dessa resonemang senare, men Durantis citat ovan visar ändå på en slags 

grundinställning som påverkar arkivariernas sätt att se på sin verksamhet.  

 

Tendenser inom arkivvärlden i dag visar på en liknande strävan som finns i 

museisektorn: att aktivt arbeta för att en så fullständig och komplett bild av 

verkligheten som möjligt ska sparas för framtiden (Rosander 1986, s. 168). 

Skillnaden är att man är aktiv på olika sätt i olika skeenden. Inom arkivsektorn blir 

exemplet tydligast med den amerikanska arkivteoretikern, Helen Willa Samulels, 

dokumentationsplanering (documentation strategy). Denna strategi handlar om 

samarbetsprojekt mellan olika institutioner där man inventerar och tillsammans ser 

över vad man förvaltar inom ett visst område eller ämne samt vad man saknar och hur 

man ska arbeta i framtiden för att fylla eventuella luckor (Menne-Haritz 1994, s. 540). 

Det handlar alltså inte om insamling utan om att lägga upp en plan för framtida 

förvärv. Kritik som riktats mot den här typen av dokumentationsplanering består i att 

det är svårt att motivera ämnesvalen då dessa har en tendens att bli helt subjektiva 

(Lövblad 2002, s. 26).  Kärnan, och det som är intressant här, är dock att Samuels 

förespråkar att arkivarien ska vara aktiv i ett tidigt skede; att, som en av 

förgrundsgestalterna för Archives and Museums Informantics, David Bearman, 

framhåller, använda metoderna för appraisal för att avgöra vad som ska 

dokumenteras snarare än vilka dokument som ska sparas (Bearman 1989).  

 

Traditionellt sett är museernas insamling något som sker i efterhand, något reaktivt. 

Men även här finns förespråkare som menar att planering av vad som ska samlas in 

bör ske i ett tidigt skede. Dessa tankar härstammar från den samarbetsorganisation 

som på 1970-talet bildades efter att en utredning visat att museers dokumentation av 

samtiden var bristfällig, SAMDOK. Den samtidsinsamling som förespråkas av 

SAMDOK har även gett upphov till en mer kontextorienterad föremålssamling där 

man i högre utsträckning använder sig av intervjuer och annan information för att 

sätta objektet i en särskild kontext.(Silvén-Garnet 1999, s. 173, 185-189) Detta gör 

det intressant att ta upp en annan grundläggande skillnad till diskussion. Det handlar 

om just kontext. I och med proveniensprincipen är kontexten, var handlingar skapats 

och varför, ytterst central inom arkivväsendet. Man vill undvika att handlingarna 

förlorar sin ursprungliga mening. Generellt när det beslutats att ett objekt inom 

museisfären ska bevaras tas det ur sin naturliga kontext och placeras i en samling, 

som skapats och används för att visa en annan kontext. Professorn i arkivvetenskap 

Richard J Cox återger i sin artikel docenten i modern Europeisk historia vid 

universitetet i Arizona, Susan A Cranes, mening att objektet förlorar sin mening när 

det blivit en del av en samling, dess mening är nu att just vara en del av samlingen, av 

museet (Cox 2001, s. 397). Även om man inom arkivsektorn länge haft fokus på att 

bevara den ursprungliga ordningen finns det de som talar om att det i praktiken är 

svårt att uppnå. Förstearkivarien på Riksarkivet, Håkan Lövblad (2002, s. 19) skriver 

att arkiv både skapar och förstör värde. Värdering och urval gör att den ursprungliga 

ordningen förstörs och sätts in i en ny arkivalisk ordning. Värdet blir även annorlunda 

när man förtecknat och beskrivit handlingen. Lövblad menar vidare att handlingen i 

och med detta får en mystisk arkivalisk status.  
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Det här är en aspekt som man tagit hänsyn till och minskat betydelsen av vid 

utarbetandet av det nya processorienterade arkivredovisningssystemet, som kommer 

att behandlas mer ingående senare. Enligt detta system är arkivarien aktiv och 

utarbetar ett system för slutbevaring redan innan handlingen skapats. I och med detta 

undviks kontextbyte, kontexten förblir intakt. Slutsatsen man kan dra av detta är att 

man inom de båda fälten inser vikten av kontexten och gör ansträngningar för att ge 

den ett stort utrymme i verksamheten. 

 

Jag nämnde inledningsvis att en gemensam nämnare för fälten är det källmaterial de 

besitter som med fördel kan användas i forskning av olika slag. Att ta hänsyn till 

forskningens nutida och framtida behov är en av grundpelarna inom 

arkivvetenskapen, inom museisektorn är det inte lika självklart. Konsthistorikern Sten 

Rentzhog talar om det omfattande, försummade källmaterialet som museerna förfogar 

över och att museerna i högre utsträckning borde ta hänsyn till forskning av olika 

slag. Ur forskningssynpunkt menar Rentzhog att museernas aktivt ihopsamlade 

material kan lämpa sig bättre för forskning än arkivens förvärvade: 

 
Att museisamlingarna så sällan används är lite paradoxalt, eftersom materialet till stora 

delar är aktivt insamlat för att vara en källa till kunskap, och registrerat så att det ska vara 

lättåtkomligt. Här har museerna ett övertag över arkiven, som framför allt tar hand om 

material som sammanställts för andra syften än bevarande.(Rentzhog 2006, s. 37) 

 

Intressant i citatet ovan är att registreringen av materialet lyfts fram. I och med den 

vikt som läggs vid proveniensprincipen inom arkivsektorn ordnas och registreras 

materialet med utgångspunkt från arkivbildaren. Museernas samlingar är i högre 

utsträckning ämnesordnade och kan därmed upplevas som mer lättillgängliga 

beroende på med vilket syfte sökningen görs. I sammanhanget kan det vara givande 

att hänvisa till den diskussion konstvetaren Anna Dahlgren för i I bildarkivet: om 

fotografi och digitaliseringens effekter. Hon skriver att det finns två 

klassificeringssystem när det gäller fotografier i arkiv. Det ena är diakront där 

bilderna ordnas kronologiskt efter den tidpunkt fotografiet införlivades i samlingen 

eller när det producerades av fotografen. Det andra systemet, det taxonomiska, är 

ordnat efter ämne och anses därmed vara mer brukaranpassat.(Dahlgren 2009, s. 71) 

Dessa principer gäller i allmänhet även föremål på museer. Härmed blir det tydligt att 

en tydlig gräns mellan arkiv och museer och deras klassificeringssystem inte alltid går 

att urskilja; att det finns arkiv eller delar av arkiv där system som inte anses 

sedvanliga för arkivsektorn används.  

 

Rentzhog menar att museernas samlingar även har andra fördelar gentemot arkivens 

bestånd. Det materiella kan komplettera det skrivna men också ge helt annan 

kunskap. Arkivaliska källor, skriver han, visar offentlig verksamhet och verkligheten 

ur överhetens perspektiv, även när uppgifterna gäller enskilda personer är de 

nedskrivna för att svara mot överhetens behov. Museernas material å andra sidan 

visar hur det faktiskt var: ”vad överhetens handlade fick för följder i människors 

dagliga liv” (Rentzhog 2006, s. 37). Denna kritik sammanfaller med kritik som inom 

arkivsektorn förts mot traditionell appraisalteori och som man i dag arbetar för att 

frångå, mer om detta senare. 

 

Förutom att i högre grad ta hänsyn till olika typer av forskningsbehov framhåller 

Rentzhog vikten av att dokumentation kring insamling och föremålet ifråga görs på 
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ett sätt så att materialet blir användbart för andra, med andra syften i andra tider, än 

den som utfört undersökningen som gjorts kring insamlandet.(Rentzhog 2006, s. 13, 

21-24)  

 

Frågorna om att museerna i dag i allt större utsträckning borde ta hänsyn till 

forskning och olika typer av användares behov relaterar till grundprinciper inom 

arkivsektorn, där det fastslås att arkiven ska tillgodose forskningens behov och det 

inkluderar framtida forskning. Det ordnande och förtecknande som görs av 

arkivmaterialet syftar även till att handlingarna ska kunna användas av många olika 

användare i olika tider. Något så grundläggande som att ett urval faktiskt måste göras, 

allt kan inte sparas, utgör även det en gemensam problematik. 

 

Likheterna är med andra ord många men de tillsynes små skillnaderna är betydande. 

Även om arkivarien som jag konstaterat tidigare numera för en mer aktiv roll och att 

subjektivitet inte går att komma ifrån, skiljer sig arkivens förvärv av handlingar från 

museers insamling av objekt. Det subjektiva draget är mer betydande i museers 

insamlingsverksamhet. Susan A Crane (2000, s. 10-11) skriver i Museums and 

Memory att det bakom de flesta museisamlingar finns samlare, en eller flera, med en 

önskan om att bli berömd, att skapa en högklassig samling som skapar ett rykte för 

museet i omvärlden. 

 

Även om en tydlig idé och ett begränsat urval kan ses som något positivt för 

samlingens tillgänglighet för forskning, som Rentzhog menar, får det konsekvenser 

genom att en hel del utelämnas. Etnologen Mikael Eivergård och filosofie doktorn i 

historia Catarina Lundström skriver om betydelsen av att en begränsad och ofta 

likartad grupp människor står bakom urvalet på museerna. Författarna skriver att 

frågor som från vem och för vem ofta diskuteras i samband med insamling men det är 

sällan som de som står bakom de slutgiltiga besluten ifrågasätter sin egen roll och 

betydelse för vad samlingen berättar och vad som inte berättas. En av konsekvenserna 

av detta är att forskare ofta är mer intresserade av den ideologiska bakgrunden till en 

samling än samlingen i sig.(Eivergård & Lundström 2007, s.134-136) 

 

Museers arkivskyldigheter 
Om man ser på svenska museer kan man snart konstatera att de är av många olika 

slag och verkar under olika huvudmän. Detta påverkar hur arkivverksamheten ser ut 

på de olika institutionerna och man kan därmed inte tala om något gemensamt 

regelverk, de flesta museer lyder inte under något fastställt arkivregelverk över huvud 

taget. Undantag gäller förstås de statliga museerna som är myndigheter, hit räknas 

Statens museer för världskultur där Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och 

Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg ingår. Statens 

maritima museer med Sjöhistoriska- och Vasamuseet i Stockholm och Marinmuseet i 

Karlskrona samt myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen 

Hallwylska museet fungerar även de som myndigheter. Dessa har liksom andra 

svenska statliga myndigheter skyldighet att följa arkivlagen och övriga bestämmelser 

som Riksarkivet fastställer. Många museer är stiftelser och har därmed ingen lag att 

följa med undantag för bokföringslagen och kulturmiljölagen. Det finns dock 

tillfällen när museer från staten får särskilda uppdrag, vilket blir en 
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myndighetsutövning, exempelvis yttrar sig Nordiska museet ibland i exportärenden 

och handlingar kring detta ska därför sparas.
1
 Det finns dock även exempel på museer 

som är stiftelser, framförallt länsmuseer som trots att de inte har några skyldigheter 

väljer att följa den praxis som är gällande för regionen och därmed håller arkiven 

öppna för insyn.
2
 Arkivarien på Nordiska museet, Katarina Ek-Nilsson konstaterar 

att: ”Praxis hur det ser ut på olika museer, beroende på huvudmannaskap, typ av 

verksamhet etc. ser antagligen mycket olika ut.”
3
 

 

Malmö konstmuseum lyder under kommunens bestämmelser för arkivverksamhet. 

Kommunala arkiv blev inte del av offentlighetslagstiftningen förrän 1937. 

Forskningen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet arbetade inte med 

frågeställningar som kunde besvaras med hjälp av kommunalt arkivmaterial och man 

insåg därför inte betydelsen av materialet. Sedan 1930-talet har dock Riksarkivet 

utfärdat råd och anvisningar till kommunerna men kommunerna har själva styrt 

verksamheten med stor frihet. Arkivverksamheten har tidigare reglerats i 

kommunallagen men sedan 1991 gäller bestämmelserna i arkivlagen även för 

kommunerna. Arkivlagen fungerar som en ramlag med endast allmänt hållna regler 

för verksamheten. Det mest grundläggande i arkivlagen är att offentliga arkiv är en 

del av det nationella kulturarvet och att handlingar ska bevaras, ordnas och vårdas för 

att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, ta hänsyn till förvaltningens och 

rättskipningens behov av information samt tillgodose forskningens 

behov.(Gränström, Lundström & Fredriksson, 2000, s. 51, 90) 

 

Utöver arkivlagen finns en arkivförordning och av Riksarkivet fastställda föreskrifter 

och allmänna råd att ta hänsyn till. De enskilda kommunerna har även själva rätten att 

utfärda ytterligare föreskrifter. Aktuella lagar som påverkar verksamheten är 

tryckfrihetslagstiftningen. Det är denna som garanterar medborgarna rätten att ta del 

av allmänna handlingar, en rättighet som förutsätter att handlingarna finns 

återsökbara och att det inte sker en oreglerad gallring av handlingar. Även 

sekretesslagen har betydelse för arkivet då det är enligt den som skapandet av register 

och diarier föreskrivs.(Gränström, Lundström & Fredriksson, 2000, s. 81, 159) 

 

Om man frångår regelverk och lagar för en stund så finns det även generella principer 

när det gäller arkiv att förhålla sig till. Filosofie doktorn i historia och 

avdelningschefen vid Stockholm stadsarkiv, Staffan Smedberg, sätter i 

Arkivvetenskap upp ett antal punkter runt vilka dokumentationen kring en verksamhet 

bör koncentreras. Till dessa hör: organisation, externa relationer, planläggning, 

beslutsfattande, policy, intern diskussion och arbetssätt. När man vill dokumentera en 

arkivbildares verksamhet och ska besluta vad som ska bevaras menar Smedberg även 

att man ska ta hänsyn till vad som är specifikt för verksamheten, bevarandet bör 

koncentreras till det som arkivbildaren främst ägnar sig åt.(Smedberg 1995, s. 183-

184) 

 

                                                 
1 Ek-Nilsson, Katarina, e-post till författaren 10-03-16 
2 Palmsköld, Anneli, e-post till författaren 10-04-12 
3 Ek-Nilsson, Katarina, e-post till författaren 10-03-16 



 

 17 

Malmö konstmuseum och arkivet 
1841 grundades Malmö konstmuseum som en del av Malmö Museum, museet 

startade som en förening men verksamheten överläts 1890 till Malmö stad. 1998 togs 

beslut i kulturnämnden om att Malmö konstmuseum skulle bli en självständig 

avdelning med egen representant i kulturnämnden. Som en kommunal institution har 

museet i uppdrag att insamla, bevara och vårda kulturarvet samt att främja konsten, 

konstintresset och konstvetenskapen.  

 

Enligt den arkivbeskrivning som tillhandahållits av arkivansvarig på Malmö 

konstmuseum, har stadsmuseet sedan 1989 arkivansvaret för museets handlingar. 

Museet är en del av en kommunal myndighet och följer därmed det regelverk som 

gäller för kommunal arkivverksamhet. Räkenskaper, protokoll, diariet med mera 

sparas och förtecknas precis som andra kommunala verksamheter. Den största posten 

för museet är de register över föremål och inventarier institutionen besitter. En annan 

viktig post är proveniensdokumenten kring verken i museets samling som berättar om 

verkens bakgrund och även instruktioner för hur de ska visas. I arkivet hamnar även 

dokumentation kring projekt och övriga aktiviteter samt personaladministrativa 

handlingar.(Arkivbeskrivning för Malmö museer 2000)  

 

När det gäller utställningsdokumentation har den dåvarande övergripande 

arkivansvarige för Malmö museer, Gertie Svensson, sammanställt en lista på 

handlingstyper som bör sparas. I dokumentationen ska enligt denna ingå dokument 

där det framgår hur och av vem utställningen initierats, utställningens syfte och tänkta 

målgrupp. Planeringen och byggandet av utställningen ska även visas exempelvis 

genom minnesanteckningar eller planeringsscheman, gärna även med fotografier från 

utställningsarbetet. En plan över utställningen ska sparas samt handlingar som visar 

vilka material som använts i arbetet; trä, färg textil, lampor, konserveringsmedel med 

mera. Utställningstexter och eventuell katalog ska sparas och researchanteckningar 

till dessa, anteckningar står dock som frivillig inlämning. Utöver detta ska affischer, 

vernissagekort, pressmeddelanden och fotodokumentation sparas liksom en lista över 

utställda föremål, delaktig personal, sammanställning på kostnader samt 

försäkringsbrev och utvärdering lämnas till arkivet.(Svensson [utan år]) 

 

Som kommunal institution räknas innehållet i Malmö konstmuseums arkiv som 

allmänna handlingar. Precis som vid andra offentliga organisationer finns dock en hel 

del sekretessbelagt material. Försäkringsbrev, vissa personalhandlingar, 

lånehandlingar och konservatorsrapporter är exempel på sådana. De regelverk som 

styr sekretessen är personuppgiftslagen och sekretesslagen men organisationen har 

även rätt att själv bedöma vad som kan vara känsligt för verksamheten ur 

säkerhetssynpunkt. 
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Med annan blick –modernismen 

I utställningen Med annan blick –Modernismen visas verk från slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet med fokus på svenska kvinnliga modernister. Syftet med 

utställningen är att visa det sammanhang i vilket konstnärerna verkade, hur de 

utbildade sig, vart de reste, vilka motiv de målade; varför även stora manliga 

konstnärer från tiden ställs ut. Man vill visa på likheter och skillnader dem emellan 

men framförallt sätta in ofta mer eller mindre bortglömda kvinnliga konstnärskap i 

den kontext, den verklighet i vilken de verkade. Utställningen är uppbyggd efter olika 

teman där det första rummet visar upptakt och studietid med bilder av de kvinnliga 

modernisternas lärare och verk som konstnärerna skapade under sin studietid. Nästa 

rum visar verk från de studieresor som följde studietiden i Sverige. Detta följs av rum 

där konstnärerna presenteras genom porträtt och självporträtt. Efter detta går man 

över till att visa vilka motiv man använde i sin konst, det handlar här om bilden av 

människan, stilleben, konsthantverk, bilden av staden och landskapet.(Med annan 

blick – Modernismen 2010) 

Utställningsarbetet –processen 
Nedan följer en beskrivning av arbetet med utställningen utifrån intervjun med 

utställningsansvarig Marika Reuterswärd.  

 

Utställningen, Med annan blick –Modernismen, uppkom som idé för ungefär två år 

sedan. Önskemål hade kommit från museichefen att det skulle göras en utställning 

utifrån de egna samlingarna. Då museet under de senaste åren lånat ut många verk av 

kvinnliga modernister kände Reuterswärd tillsammans med den dåvarande 

intendenten i pedagogik att det var dags att de själva visade upp den stora samling 

verk av skånska, kvinnliga modernister, som museet besitter. Idén fick klartecken 

men efter att intendenten för pedagogik lämnat sin tjänst och Reuterswärd fått tid att 

gå igenom vilka verk som fanns att tillgå insåg hon att det fanns många fler 

intressanta konstnärer som hon ville lyfta fram. Hon ville även sätta in konstnärerna i 

sin kontext, visa varifrån de kom, vilken utbildning de fått, deras kollegor och så 

vidare. Därmed skulle inte längre bara kvinnliga konstnärer visas. De ändringar 

Reuterswärd föreslog fick direkt godkännande. Så länge man håller sig till budgeten 

är friheten stor vid ett mindre museum, menar hon. 

 

Praktiskt har Reuterswärd arbetat med utställningen sedan slutet av september 2009. 

Med tanke på att vernissagen för utställningen hölls den sjunde februari 2010 är detta 

en mycket kort period för en utställning av den här storleken, särskilt om man jämför 

med andra större museer som arbetar med en utställning i upp till tre år.  På Malmö 

konstmuseum följer man ingen fastställd arbetsmodell i utställningsarbetet, vilket 
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enligt Reuterswärd kan vara både positivt och negativt. Det är positivt att inte vara 

låst i sitt arbete men samtidigt tror hon att det skulle underlätta samarbetet med andra 

som är delaktiga i processen om man hade tydliga ramar att arbeta efter. Reuterswärd 

vet först bestämt vilka verk som ska vara med i en utställning när hon får se dem på 

plats i galleriet vilket gör att hon väljer ut betydligt fler verk för upptagning ur 

magasinen än som sedan kommer att visas i utställningen. Detta är något som skiljer 

hennes sätt att arbeta från hennes kollegor. 

 

När det gäller arbetet med Med annan blick –Modernismen talar Reuterswärd om två 

skilda arbetsprocesser. Dels sin egen där det främst handlat om att välja ut verk, något 

hon gjort på egen hand med viss rådfrågan av den ansvariga för pedagogik. I sitt 

arbete med att välja ut verk har Reuterswärd gått från 1400 bilder till cirka 200 som 

slutligen visades i utställningen. Processen kan delvis följas genom de listor på 

kandidater hon hela tiden skrivit ut för användning i arbetet. Hon använder sig även 

av den databas, MuseumPlus, som museet nyligen köpt in. Här kan man plocka verk 

från samlingen och placera in dem i olika utställningsmoduler, ”ljuslådor”. Verken 

finns representerade med bild, uppgifter om storlek och annan information och 

verktyget fungerar därmed bra för att se hur verken ser ut tillsammans och för att ge 

en överblick. Ett verk kan här betecknas som kandidat och sedan som positiv eller 

negativ. De som betecknas negativa har dock tagits bort från listorna med verk. 

Reuterswärd arbetar även med att marknadsföra utställningen, något som görs främst 

genom program, hemsidan och vernissageutskick via e-post och vanlig post.  

 

Den andra arbetsprocessen rör själva uppbyggandet av utställningen där tekniker är 

inblandade för byggandet av montrar, framtagning av verk, upphängning med mera. 

Grafiker och layoutare utformar bland annat utställningstexter och konservatorn ser 

över verken innan upphängning. Delaktig i processen är även pedagogen som skriver 

texter och utformar visningar. Alla dessa har träffats för informella möten under 

hösten 2009 och under januari blev dessa till veckovis återkommande arbetsmöten.4 

Arkivmaterialet  
 

I följande stycken redovisas resultat från mina tre intervjuer. Resultaten kommenteras 

och analyseras löpande utifrån relevant arkivteori och egna reflektioner samt 

information som tidigare framförts i uppsatsen. De två första avsnitten baseras även 

på det faktiska material från utställningen som är ämnat för arkivet. 

Det som sparas 
Som inledningsvis påpekades hade jag en bild av vad man på museer ansåg vara 

intressant att spara från arbetet med utställningen. Under arbetet med datainsamlingen 

framkom att denna bild inte stämde. Det material som i dagsläget sparas kring 

utställningen Med annan blick –Modernismen har till större delen karaktären av att 

dokumentera utställningen som färdig produkt, man sparar resultat snarare än arbetet 

som lett fram till detta resultat samt reaktioner på resultatet i form av pressklipp. 

                                                 
4 Reuterswärd, Marika, intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-09, inspelning i författarens ägo 
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Det som sparas är pressdokumentation, direktinformation, vilket innefattar eventuell 

katalog, vernissagekort, pressinbjudningar och allt tryckt material som museet 

producerar där utställningen nämns. Även fotodokumentation, verkförteckning och 

väggtexter sparas. När det gäller pressdokumentationen har museet en tjänst där ett 

företag förser dem med pressklipp där museet nämnts. Reuterswärd går igenom detta 

och plockar ut det där utställningen nämns, hon gör även en egen googlesökning då 

tjänsten enbart täcker vissa bestämda webbtidskrifter, större tidskrifter och en del 

större bloggar. Resultaten sammanställer hon sedan i en pressrapport över var 

utställningen nämnts i tidningar, radio, tv, bloggar med mera. Arbetet med 

verkförteckningen har blivit enklare efter införandet av den nya databasen, 

MuseumPlus. När det gäller fotodokumentationen, meddelar Reuterswärd 

fotosektionen vad hon vill att bilderna de tar ska visa, det slutgiltiga valet av bilder är 

dock upp till fotosektionen.   Efter utställningen tas även statistik kring utställningen 

fram och sparas. Det handlar om antalet besökare samt hur många visningar och 

skolvisningar som gjorts. När det görs något extra kring en utställning kan 

dokumentation kring detta även sparas. Reuterswärd exemplifierar med denna 

utställning, där man har gjort ett särskilt program med temavisningar och 

föreläsningar, något som hon planerar att spara, även om hon inser att det bara är ett 

papper som visar att de har haft ett antal visningar, det ger ingen fördjupande 

kunskap. Materialet som sparas är i stort sett detsamma oavsett utställning. Vid 

mindre utställningar finns det dock exempel där enbart vernissagekort finns bevarat. 

När det handlar om vandringsutställningar där museet varit med och producerat så 

kan man även ta med pressmaterial från de andra utställningsplatserna om museet 

nämns.5  

 

Det som utöver praxis sparats kring Med annan blick –Modernismen är en skriftlig 

skiss som visar, en dryg månad innan vernissage, hur utställningen tänkt utformas. 

Här finns även sammanställningar av efterforskningar som använts i förarbetet, 

presentationer av deltagande konstnärer, utställningstexter i olika versioner samt en 

skiss till vernissagekort där det även framgår hur många som ska tryckas, skickas 

samt när. Tack vare förenklingen MuseumPlus medfört har även en första 

sammanställning av verk till utställningen från oktober 2009 sparats.6 

 

Det kan vara av betydelse här att påpeka att jag genom att i intervjun ha lyft frågor 

om arbetet med att arkivera material kring utställningen troligtvis påverkat utfallet. 

Ett större material än det som först lyftes fram som material som alltid sparas har här 

lagts undan för arkivering. En liten insats kan därmed få stor betydelse. Effekten av 

att någon utifrån kommer in, informerar och väcker uppmärksamhet kring dessa 

frågor kan bli stor och ska inte underskattas. 

 

Information om utställningen kan även finnas i annat material som museet sparar. 

Diariet är gemensamt för Malmö museer och här sparas korrenspondens som skickas 

ut och inkommer med vanlig post. Om verk lånats in till en utställning sparas även 

lånehandlingar här. Även i protokoll kan utställningen omnämnas men då mest i form 

                                                 
5 Reuterswärd, Marika, intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-09, inspelning i författarens ägo 
6 Arkivmaterial, tillhandahållit författaren via e-post från Marika Reuterswärd 10-04-19 
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av information likt: ”Marika informerar om det aktuella läget med utställningen” eller 

att det kallas till teknikermöten. 

 

Innehållet i databasen sparas. De ”ljuslådor” som nämndes tidigare, där olika verk 

satts samman för att se hur de fungerar tillsammans tror Reuterswärd finns kvar även 

efter att arbetet avslutats.7 Det finns dock restriktioner för innehållet i databasen, alla 

har inte tillgång till allt material. Vad man har tillgång till och kan använda beror på 

vilken position man har på museet. Allmänheten har vid förfrågan endast tillgång till 

konstverken och grundläggande information om dem, berättar Göran Christenson.8  

 

Databasen ses i dag främst som ett arbetsredskap men i takt med att alltmer material 

läggs in digitalt här och utvecklingen med digital arkivhantering går framåt skulle 

man kunna se databasen som en framtida informationskälla. För underhållet av 

databasen står i dag Malmö stads gemensamma it-avdelning.9 

 

Om man ser närmare på vad som kan utläsas av det sparade materialet kan man, som 

jag tidigare antytt, konstatera att arkivmaterialet på ett heltäckande sätt dokumenterar 

den färdiga utställningen, både genom text och bild. Verkförteckningen är 

uttömmande och visar i stort sett alla verk med bra bilder och detaljinformation. Som 

komplement till detta finns även presentationer av konstnärerna i form av kortfattade 

biografier. De utförliga utställningstexterna ger en god bild av syftet och tanken 

bakom utställningen samt dess uppbyggnad.  

 

Utställningen beskrivs även med andras ögon genom det pressmaterial som sparas. 

Detta material fungerar även för att sätta utställningen i en större kontext. Två av 

recensionerna, dock skrivna av samma person, lyfter fram att måleriet som länge fått 

stå tillbaka för andra alternativa medier åter lyfts fram i alltfler utställningar. 

Pressmaterialet visar även på att andra aktiviteter följt i utställningens spår. Här finns 

en recension av ett föredrag som Reuterswärd hållit kring svenska kvinnliga 

modernister. I recensionerna kan man även ana delar av det bakomliggande arbetet. 

Det framgår här bland annat att det från början var tänkt att utställningen enbart skulle 

handla om fyra utvalda skånska kvinnliga modernister men att magasinets stora utbud 

fick curatorn att vidga och förändra konceptet. 

 

Hur utställningen utvecklats kan även ses i det dokument från 18 januari där 

utställningen skisseras genom en kortfattad beskrivning av vad som ska visas i varje 

rum kompletterad med en historisk beskrivning av temat för rummet. Ser man på den 

färdiga utställningen och dess utställningstexter kan man konstatera att förändringar 

skett. Rum tre och fyra skulle enligt skissen behandla konstkritik och karriär samt 

familj, vänner och nätverk. I den slutgiltiga utställningen är temana istället bilden av 

människan samt stilleben och konsthantverk. Man kan spekulera i om förändringarna 

beror på svårigheten i att på ett spännande sätt i praktiken visa konstkritik, som är ett 

skriftligt fenomen. Alternativt kanske det helt enkelt handlar om de verk som fanns 

att tillgå, att de på bästa sätt kunde lyftas fram med hjälp av dessa teman. Att 

                                                 
7 Reuterswärd, Marika, intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-09, inspelning i författarens ägo 
8 Christenson, Göran, museichef Malmö konstmuseum, intervju 10-03-16, inspelning i författarens ägo 
9 Reuterswärd, Marika, intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-09, inspelning i författarens ägo 
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förändringar gjorts i utställningsidén den sista månaden innan vernissage blir i vilket 

fall tydligt och det finns i detta dokument fler exempel på detta. 

 

På liknande sätt kan man i arkivmaterialet se att mycket hänt sedan den första 

genomgången av verk av kvinnliga konstnärer till den slutgiltiga verkförteckningen. 

Att många verk valts bort är tydligt och man kan även delvis se vilka verk som inte 

tagit sig ända fram. Många av verken i sammanställningen från oktober saknar dock 

bild så det är svårt att dra några slutsatser utifrån motiv, form- och färgspråk varför en 

del prioriterats bort. Utifrån de bilder som finns skulle jag dra slutsatsen att beslut 

baserats på vad som varit vanligast förekommande, större trender. Enstaka exempel 

på mer abstrakt konst av kvinnor har exempelvis inte kommit med. 

 

Genom att få ta del av de texter som sammanställts med bakgrundsinformation kan 

man få en viss inblick i hur de olika temana till utställningen växt fram. Intressant är 

även förlagan till vernissagekortet. Där framgår att man trycker 1700 stycken 

vernissagekort varav 1504 har förtryckt adress och kommer att skickas ut. Den 

informationen är intressant för att den ger en hint om hur omfattande 

vernissagekortsutskicken är i konstvärlden, till de tryckta korten tillkommer även de 

som skickas via e-post. Under intervjun med Reuterswärd framkommer det att 

vernissagekort inte diarieförs och hon tror inte heller att de gör det på andra museer. 

Det är en stor verksamhet och skulle även kunna visa på kontaktnät, vilken position 

museet har i förhållande till andra; vilka anser man vara värda att skicka till och vilka 

som tycker att Malmö konstmuseum är intressant att marknadsföra sin verksamhet 

mot. 

Det som inte sparas 
Bland det material som inte sparas utgör e-post en betydande del, man sparar i 

dagsläget inte några meddelanden av den här typen. Inte heller hemsidan sparas, även 

om man enligt Reuterswärd pratat om att börja spara den som pdf. Av det material 

som använts i arbetet med utställningen sparas en ytterst liten del. 

 

De resonemang som förts och bakgrunden till varför utställningen blev som den blev 

syns inte i materialet. Att formen och innehållet i utställningen förändrats kan anas i 

materialet men på frågan varför detta skett ges inga svar. Tanken att utställningen från 

början var tänkt att enbart visa verk med kvinnliga konstnärer men att man senare 

insåg att det inte var hur verkligheten såg ut och att man ville visa den kontext dessa 

kvinnor verkat i är något som är särskilt intressant. De senaste åren har man insett att 

kvinnliga konstnärer förbisetts i utställningar och andra konsthistoriska sammanhang 

och en hel del utställningar där man samlat verk av kvinnliga konstnärer i olika tider 

och sammanhang har visats. Att man nu vill visa verk av kvinnliga konstnärer, men 

för den delen inte enbart visa deras verk, kan tyda på ett trendbrott, en vilja att gå 

vidare. Resonemangen kring detta hade varit intressanta att följa i utställningens 

arkivmaterial. Med tanke på detta hade det även varit intressant att få en inblick i 

varifrån idéerna till utställningen kommit, vad som inspirerat till besluten som tagits 

och vilka källor som använts i förarbetet.  

 

En intressant aspekt i utställningsarbetet är urvalsprocessen av verk att visa. I och 

med arbetet i museets databas finns en del av detta arbete kvar även efter 

utställningens färdigställande. Tyvärr försvinner de verk man inte längre betraktar 
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som intressanta att visa, men kanske skulle det utan att det försvårar arbetet vara 

möjligt att även spara de verk som markeras negativa i databasen. Möjlighet att se 

även dessa skulle kunna ge en fördjupad inblick i utställningsprocessen och möjligen 

visa vilka faktorer som avgjort att ett verk visas medan ett annat lämnas kvar i 

magasinet. Att spara den här typen av material är viktigt inte minst med tanke på den 

maktposition museet har i dessa frågor. Kvalitetsbegreppet är komplicerat och frågan 

är känslig för konstnärer som på ett eller annat sätt står i relation till 

museiinstitutionerna. Kanske är frågan alltför känslig för att den typen av handlingar 

skulle vara offentliga i dagsläget men i ett historiskt perspektiv är det oerhört 

intressant att se hur bedömningen gjorts. 

 

Som vi sett har en äldre verksammanställning sparats till den här utställningen. Den 

visar en del av vad som valts bort och antyder hur tankarna gått. Om en större andel 

av dessa listor sparades skulle bilden bli betydligt klarare och ge insikt i ett intressant 

förlopp. 

 

Något som saknas i dokumentationen av utställningen är den större kontexten; vilka 

externa kontakter har bidragit i arbetet, vad har deras roll varit och hur ser deras 

relation till museet ut? I och med att e-post inte sparas och telefonsamtal och möten 

inte dokumenteras går kunskap kring detta förlorad. Den här typen av information är 

viktig för att placera utställningen, museet och dess anställda i ett sammanhang. För 

framtida forskning kan informationen inte bara bidra med att ge en klarare bild av 

arbetet kring den specifika utställningen utan även berätta om hur kulturvärlden i 

Sverige i stort fungerade, vilka nätverk som var gällande, hur makt och inflytande var 

fördelad. Vikten av sådan information poängteras även i Riksarkivets gallrings- och 

bevarandepolicy. Där framgår att arkivhandlingar ska kunna ge information om 

verksamheten där de uppkommit men även förhållanden i organisationens omvärld 

(Riksarkivet 1995, s. 6).   

 

Kontexten liksom utställningsprocessen kan delvis anas i de recensioner som görs av 

utställningen. Det är dock viktigt att externa tolkningar inte blir den enda källan till 

information utan att institutionen själv kan ge en bild av händelseförlopp och 

relationer till den övriga konst- och kulturvärlden. 

Varför görs dessa val? 
Syftet med det arkivmaterial som sparas kring utställningar ser Reuterswärd som att 

det ska ge möjlighet till att kunna gå tillbaka och se vad utställningen innehöll, man 

ska kunna få veta både utställningsidén och vilka verk som visats samt hur 

utställningen utformats, utställningsarkitekturen.  Arkivansvarige Anders Rosdahl är 

inne på samma linje. Utställningsdokumentationen ska enligt honom göra så att man 

kan gå tillbaka ett antal år och se vilka utställningar som visats: ”[det är] information 

och kunskap som vi för vidare till nästa generation eller de som avlöser oss en gång i 

tiden, så det är viktigt.”
10

  

 

Materialet som sparas i dagsläget är det som anses vara det mest nödvändiga att 

bevara för framtiden. Det är det som måste sparas för att visa att utställningen 

                                                 
10 Rosdahl, Anders, 1:e intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-16, inspelning i författarens ägo 
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överhuvudtaget ägt rum samt hur den såg ut och vad den innehöll. Dokumentationen 

är ett slags minimum för att redovisa resultaten av museets verksamhet. Enligt 

Christenson utgör det även den "naturliga dokumentationen" av en utställning.11 Ordet 

naturlig är intressant i sammanhanget. Det visar på hur djupt rotad föreställningen om 

vad som är viktigt att spara är. När man anser något vara naturligt är det inte heller 

något som i någon större utsträckning är öppet för diskussion eller revidering. 

Reuterswärd påpekar att vad som ska vara med bland arkivmaterialet blivit rutin och 

att urvalet och arkivet i stort inte är något som diskuteras i nämnvärd utsträckning 

bland kollegorna på arbetsplatsen.12 

 

Att det som arkivbildaren anser vara naturligt att spara är det som hamnar i arkivet 

har inte alltid setts som ett problem, tvärtom. Sir Hillary Jenkinson, en av de 

historiskt sett mest betydande teoretikerna när det gäller appraisal, skrev på 1930-

talet att det är det som organisationen, arkivbildaren, ser som viktigt och det de 

använder i sin verksamhet som ska sparas. Arkivbildaren är enligt detta synsätt den 

enda som kan avgöra om något ska sparas eller inte och den kan inte välja fel, det den 

inte behöver är inte viktigt. I förlängningen menade Jenkinson att appraisal från 

arkivariens sida är något man bör undvika då risken finns att det inskränker 

handlingarnas värde och: ”förminskar dem till enbart en samling”.(Tschan 2002, 

s.185) Jenkinson menade att genom att låta arkivbildande ha sin naturliga gång och 

inte ta hänsyn till framtida eller andra behov garanterades autenciteten och arkivets 

utmärkande och viktiga bevisvärde (Tschan 2002, s.178-179).  Arkivbildaren, i det 

här fallet konstmuseet, har enligt detta sett att se det inga förpliktelser mot någon 

annan än sig själv att spara material. Den dokumentation av en utställning de i dag 

anser vara nödvändig att spara är därmed fullt tillräcklig. Mycket har dock hänt sedan 

Jenkinsons glansdagar och även om strävan efter autencitet genom att undvika att 

inverka för mycket på arkivbildningen till viss del fortfarande är gällande, är det inte 

längre försvarbart att luta sig mot Jenkinsons teorier i sin arkivverksamhet.                                  

         

Den tänkta målgruppen och den faktiska användaren av arkivmaterial sammanfaller 

inte alltid, men de båda påverkar varandra. På Malmö konstmuseum är den egna 

personalen den huvudsakliga användaren av materialet och det påverkar synen på den 

tänkta målgruppen. När efterfrågan på materialet är liten kan det även vara svårt att se 

nyttan med att spara mer än vad man gör i dag:  

 
[…]däremot är det ju väldigt mycket material som skulle vara intressant, kanske, men jag 

frågade vid kaffet imorse hur många som gått tillbaka i arkivet och tittat på gamla 

utställningar, och det har man gjort när man har tittat på vilka verk som har varit med, det 

är nästan ingen som gått tillbaka och följt själva utställningsarbetet och det tror jag nog inte 

att man gör.13 

 

Arkivet används alltså som arbetsredskap och det man kan konstatera är att man 

använder det som i dag finns i arkivet men det finns egentligen ingenting som säger 

att man inte skulle följa arbetsprocessen om ett sådant material faktiskt fanns att 

tillgå. 

 

                                                 
11 Christenson, Göran, museichef Malmö konstmuseum, intervju 10-03-16, inspelning i författarens ägo 
12 Reuterswärd, Marika, intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-09, inspelning i författarens ägo 
13 Christenson, Göran, museichef Malmö konstmuseum, intervju 10-03-16, inspelning i författarens ägo 
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Reuterswärd poängterar vikten av arkivmaterialet i sitt arbete. Äldre utställningar kan 

framförallt ge utställningsidéer och inspiration. Men det är även viktigt att kunna se 

vilka verk som visats i en utställning på ett särskilt tema. Här blir verkförteckningen 

extra viktig. Reuterswärd har själv erfarenheter av att gå tillbaka för att se på 

information över tidigare utställningar där verkförteckning saknats:  

 
Ingen verkförteckning, usch vad hemskt! Då vet man ju inte vad som har vart med, då får 

man kolla i fotodokumentationen och försöka känna igen konstverken därifrån.14 

 

I arbetet med utställningar ser utställningsproducenten alltid till vad som gjorts om en 

konstnär tidigare, även på andra museer och konstinstitutioner. Man tar då reda på 

vad som finns skrivet om utställningen i fråga och ringer på sin höjd och frågar om de 

verk som visats där. Att Reuterswärd besökt ett annat museums arkiv för information 

kring någon av deras utställningar har dock aldrig hänt. På frågan huruvida andra 

museers arkivmaterial skulle vara användbart om det hade varit mer lättillgängligt 

svarar hon: ”[…]det tror jag de flesta utställningsproducenter skulle älska, att kunna 

söka upp och få idéer.”15 

 

Det är efter samtal med mina informanter på Malmö konstmuseum tydligt att synen 

på vilket material som är intressant att spara och därmed synen på arkivets nytta 

skiljer sig från individ till individ. Den person med tillsynes störst engagemang  för 

arkivuppgiften av de jag talat med är Marika Reuterswärd. Hon har en mamma som 

arbetar som arkivarie och har även som påbyggnad till sin konstvetenskapliga 

utbildning läst en kurs i museologi där vissa moment delades med studenter i 

arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap.16 Därmed är hon långt 

ifrån främmande för de frågor som behandlas här. Reuterswärd besitter en kunskap 

som gör att hon förstår att större ansträngningar borde göras när det gäller 

arkivverksamheten och hon är därmed öppen för förändring, under förutsättning att 

mer tid avsetts för uppgiften.  

 

Reuterswärds syn på målgruppen för materialet överensstämmer också i hög grad 

med den man talar om i arkivsektorn:  

 
[…]och eftersom jag själv är konstvetare så vet jag ju betydelsen av, jag ser ju det som 

viktigt att bevara för kommande forskning om någon i framtiden vill se vad vi har gjort för 

utställningar rörande en viss konstnär eller viss period.17   

 

En av ledstjärnorna för arkivsektorn är att tillgodose forskningens behov. Någon som 

poängterade detta och som på 1950-talet gick emot Jenkinsons teorier om den passiva 

arkivarien var Theodore Shellenberg, som brukar kallas amerikansk appraisals fader. 

Han menade att hänsyn även måste tas till andra värden än de som är aktuella för 

organisationen själv. Reuterswärd antyder att hon är inne på samma linje. Shellenberg 

menade att handlingar bevaras på en arkivinstitution eftersom de har värden som är 

aktuella långt efter och utanför dess nuvarande användningsområde samt att de har 

värden för andra än de som använder dem i dag. Utifrån detta skiljer Shellenberg på 

                                                 
14 Reuterswärd, Marika, intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-09, inspelning i författarens ägo 
15 ibid 
16 ibid 
17 ibid 
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förstahands- och andrahandsvärde. Det första handlar om handlingarnas nytta för 

organisationen i deras ursprungliga syfte och det andra om handlingarnas värde för 

utredning och forskning av olika slag. Andrahandsvärdet delas i sin tur upp i 

informationsvärde och bevisvärde. När det gäller informationsvärdet ska man i sitt 

urval se på den faktiska informationen om det som behandlas i handlingen (personer, 

objekt, fenomen). Denna ska bedömas utifrån följande kriterier: unicitet när det gäller 

både handlingen och den information den ger, informationens och handlingens form, 

vilket innebär att man ser på om det är lite information om få människor eller mycket 

information om många människor samt hur informationen presenteras. Här ingår även 

handlingarnas och informationens fysiska skick. Det tredje kriteriet man ska ta 

hänsyn till är andras behov såsom historikers eller andra forskares samt framtida 

behov. När det gäller bevisvärde ska handlingar väljas ut som svarar på frågor om hur 

organisationen fungerat, hur arbetsprocessen sett ut på olika nivåer och så 

vidare.(Menne-Haritz, 1994, s. 536-537)  

 

Det arkivbestånd som Shellenberg förespråkar är mer omfattande än vad Jenkinson 

menade var nödvändigt. Ett flertal aspekter, även externa sådana, ska här tas hänsyn 

till. Principer som till stora delar liknar Shellenbergs har länge varit gällande inom 

den svenska arkivsektorn. Kritiken som riktats mot den här typen av resonemang rör 

frågan om framtida forskningsbehov och svårigheten i att avgöra vad det konkret 

innebär.  

 

Enligt den policy som Riksarkivet utarbetat för gallring och bevarande i svenska arkiv 

i dag ska ”forskningens intresse” tolkas i en mycket vid mening. Det som avses är all 

slags forskning, utredningsverksamhet och informationssökning. Hänsyn ska tas till 

vetenskaplig och yrkesmässig forskning liksom forskning och annan användning av 

arkiven som är av privat natur.(Riksarkivet, 1995, s. 5) 

 

Hänsyn till forskning tas på Malmö konstmuseum genom det material som i dag 

sparas men synen på vad som är intressant för forskning varierar. I allmänhet ses en 

mycket liten del av den totala dokumentationen som intressant. Forskning är ett 

begrepp som tolkas olika och som får avgörande konsekvenser för hur mycket som 

sparas. Därmed kan inte heller Shellenbergs teorier anses optimala att följa när det 

gäller museets arkivverksamhet. 

 

Reuterswärd inser vikten av det material som skapas kring en utställning, även av det 

material som i dag inte sparas. Något hon framförallt saknar i dokumentationen är 

reflektionen efter utställningens färdigställande. I dagsläget hålls ett möte med 

teknikerna där man diskuterar hur samarbetet fungerat och vad de ska tänka på till 

nästa gång, detta är dock helt informellt och ingenting som dokumenteras. Även när 

det gäller hennes egen arbetsprocess syns en medvetenhet om vikten i materialet: 

 
[…] vi har ju inte med det om processen, dokumentation rörande processen, det är ju 

väldigt spännande som konstvetare, konsthistoriker att kunna söka och se hur utställningen 

har ändrat karaktär. Jag ska titta igenom mitt eget material till denna och se om jag inte kan 

lägga ner det i mappen och ha en mapp där det står utställningsprocessen.18 

 

                                                 
18 Reuterswärd, Marika, intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-09, inspelning i författarens ägo 
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Samtalet kommer under intervjun med Reuterswärd även in på att man i förarbetet till 

utställningen besökt ett arkiv i Lund där man sparar material från de utställningar som 

görs i området för att se närmare på konstkritiken under den aktuella perioden. Vi 

konstaterar att den typen av efterforskningar också är intressanta och Reuterswärd 

berättar att hon ofta tänkt på att lägga till de litteraturlistor som hon har gjort med 

litteratur som hon hämtat information från till utställningen: ”[…]det är ju ganska lätt, 

så det ska jag göra.”19 

 

Christenson är mer tveksam till nyttan i att spara mer än vad som sparas i dag: 

 
Nej, men jag tänkte på att om du till exempel gått igenom nämndsprotokollen[…] du får en 

väldigt god historia genom de här protokollen och genom det här bildar du dig också en 

uppfattning om vad som har varit, om man är allmänt intresserad så tror jag inte man vill gå 

mycket längre än att läsa de här protokollen och donationsbrev och sådant[…]för mycket 

detaljer tror jag ingen orkar, jag tror inte det.20  
 

Vid ett tillfälle har Christenson upplevt bristen på arkivmaterial som ett problem i sitt 

arbete. Det rörde den Baltiska utställningen i Malmö 1914 varifrån museet i dag 

deponerar en samling. Det finns ingen dokumentation bevarad kring vem som lånat ut 

verken till utställningen, något som det i dag finns behov av information om. Å andra 

sidan ser Christenson att bristen på arkivmaterial även kan vara något positivt då det 

skapat en spänning och mystik kring samlingen som skulle försvinna om dokumenten 

dök upp i dag. 

 

Att kunna spara material för att följa arbetsprocessen med utställningar menar 

Christenson i dag är svårt. Mycket av arbetet sker nämligen via telefon och har gjort 

så under en längre period. Direktkontakter utgör också en betydande del av arbetet 

och kan inte dokumenteras för framtida bevarande.21 När det gäller e-post, 

korrenspondens som i dagsläget inte sparas alls på institutionen, ser Christenson det 

inte som någon större förlust att detta material försvinner. Dels menar han att de 

resultat som e-postkontakter leder fram till finns mycket väl dokumenterade, 

exempelvis när det gäller ett låneärende sparas den formella låneblanketten. Dels 

skriver man inte heller brev på det sätt som man gjorde förr: ”Om man sitter o tittar 

genom gamla mejl så är de väldigt knapphändiga och väldigt tråkiga i efterhand, och 

vilket konstigt språk […] man uttrycker sig inte längre på det sättet.”
22

  

 

Att användningen av e-post innebär utmaningar för arkiven är ett faktum. En av dessa 

utmaningar, enligt Berndt Fredriksson, precis som Christenson är inne på, är formen 

på meddelandet. E-post är, skriver Fredriksson, meddelanden som skickas mellan 

personer som känner varandra och den fråga som behandlas mycket väl. Det innebär 

att förkortningar och antydningar till referenser räcker för att motparten ska förstå. 

Det är här e-posten skiljer sig från tidigare former av korrenspondens där man var 

oerhört noggrann med att referera till specifika sammanhang och tidigare 

korrenspondens. Att försöka förstå förkortningar och referenser i äldre texter har även 

tidigare varit en av de största utmaningarna för historiker och andra forskare men 

                                                 
19 Reuterswärd, Marika, intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-09, inspelning i författarens ägo 
20 Christenson, Göran, museichef Malmö konstmuseum, intervju 10-03-16, inspelning i författarens ägo 
21 ibid 
22 ibid 
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problemet har blivit större och vanligare i och med e-postens utbredning, menar 

Fredriksson. Fredriksson tror inte heller på lösningen att spara all e-post-

korrenspondens för framtiden just på grund av att alltför stora mängder har en alltför 

trivial karaktär.(Fredriksson 2003, s. 46)  

 

En annan faktor som tillför ytterligare till problematiken är meddelandenas informella 

natur. I meddelandena blandas friskt mellan högst privata angelägenheter och 

yrkesmässiga ärenden. Detta gör det svårt att avgöra huruvida meddelandet bör sparas 

eller inte. Ett uppenbart problem är även volymen. Fredriksson inser enkelheten i att 

kunna presentera en rapport eller dylikt och svårigheten i att se betydelsen av den 

oerhörda mängd mejl som varit avgörande för arbetet.(Fredriksson 2003, s. 44) 

Argumentet att resultaten finns mycket väl dokumenterade använder Christenson för 

att ytterligare motivera varför e-post inte sparas inom organisationen i dag, vilket 

bekräftar Fredrikssons tes. Även Reuterswärd påpekar problemet med den stora 

mängd e-post de har att hantera varje dag. Hon får cirka 180 e-postmeddelanden om 

dagen och menar att de egentligen borde diarieföras men att det skulle behövas en 

särskild anställd för att utföra detta arbete.23  

 

De svårigheter som e-post som medium medför förändrar dock inte det faktum att e-

postens betydelse för arbetet med en utställning är stor och att det finns ett värde i 

informationen som framkommer här.  

 

Något som tydligt framkommer under intervjuerna är att sättet man arbetar på, 

organisation och struktur, påverkar vad man sparar och vad man anser sig ha 

möjlighet eller anser vara värt att spara. Museichefen ser att en ytterligare anledning 

till att material kring arbetsprocessen inte sparas är att alla arbetar på så skilda sätt. 

Dels skiftar arbetssättet mellan olika personer i en organisation men det skiftar även 

över tid, något som enligt Christenson talar för svårigheten i att bevara denna typ av 

material. Reuterswärd menar att en striktare arbetsprocess gör att mer material sparas 

i arkivet. Hon har nyligen inlett ett samarbete med Malmö museer kring en 

utställning. Malmö museer arbetar efter en särskild arbetsmodell och vid de inledande 

mötena har informella protokoll förts. Anledningen till att någon arbetsmodell inte 

används vid konstmuseet är enligt Göran Christenson att arbetet med en utställning i 

hög grad skiftar beroende på typ av utställning, vilket material man använder och hur 

man är som person. Det viktiga är att man når ett resultat, vägen dit är mindre 

betydelsefull.  

 

Att resultatet prioriteras är ingenting ovanligt. Fredriksson skriver att det i Sverige 

skett en utveckling bland organisationer att effektivisera arbetet genom att göra det 

mindre formellt: 

 
Det gamla tjänstemannaidealet som byggde på formalism och strikt rättstillämpning håller 

på att ersättas av tänkande som prioriterar mål framför medel och effektivitet framför 

formalism (Fredriksson 2003, s. 44).  

 

I den typen av organisationer är det inte längre självklart att se till att relevant 

information dokumenteras (Fredriksson 2003, s. 44).  

                                                 
23 Reuterswärd, Marika, intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-09, inspelning i författarens ägo 
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Enligt Riksarkivets riktlinjer ska dock dokumentation som visar hur verksamheten 

bedrivs sparas. Hur omfattande den behöver vara beror på om det finns tydliga och 

detaljerade regler som framgår genom rutinbeskrivningar eller liknande. Finns detta 

behöver handlingar från det faktiska arbetet inte sparas mer än i form av enstaka 

exempel. Arbetar man däremot med vidare ramar ska handlingar om 

verksamhetsprocessen sparas i högre utsträckning.(Riksarkivet 1995, s. 7) Det faktum 

att man på Malmö konstmuseum inte arbetar efter en fastställd modell motiverar 

alltså snarare varför arbetsprocessen borde dokumenteras i större omfattning än 

tvärtom. 

 

Arbetsmodeller kan även påverka på andra sätt. Det som framförallt poängteras som 

anledningen till att mer energi inte läggs på arkivuppgiften kring utställningar är brist 

på tid. När det gäller den frågan ser Reutersvärd en bestämd modell för arbetet som 

något positivt:  

 
Där borde man ju ha en bestämd modell för hur man ska jobba så att man avsätter den 

tiden, för jag vet ju att fram till utställningen öppnar finns det aldrig någon tid att tänka 

igenom det och sen efter att utställningen öppnat, då börjar jag plocka i det här vad som ska 

sparas och inte[…]24 

                                                 
24 Reuterswärd, Marika, intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-09, inspelning i författarens ägo 
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Arkivet på museet 

Arkivsyn 
Tidigare nämndes att synen på vad som är värt att spara skiftar mellan de olika 

medarbetare jag talat med. Dessa ståndpunkter visar på skillnader också i sättet man 

uppfattar arkiv och arkivverksamhet i stort. 

 

Christenson ger uttryck för en relativt bred arkivsyn: ”[…]hela museet är en form av 

arkivverksamhet, med den arkivering som sker utav konstverken.”
25

 Museichefens 

likställande av museets verksamhet med arkivverksamhet skulle kunna ha negativa 

konsekvenser för organisationens arkiv. Arkivfrågan kan härmed få en förenklad 

betydelse; att enbart handla om registrering och bevarande. Likställandet kan även få 

som konsekvens att man känner att genom ”arkiveringen” av föremålen har man på 

något sätt uppfyllt sin arkivfunktion.  

 

Samtidigt som Christenson kan se hela verksamheten som ett arkiv ställer han sig 

tveksam inför det faktum att det i dag, tack vare teknikens framsteg, är teoretiskt 

möjligt att spara det mesta av materialet som produceras inom organisationen: ”jo det 

är ju det det är, men så hemskt och vem skulle vara intresserad utav detta?”26 

 

Den tekniska utvecklingen har för konstmuseet inneburit bland annat att mycket av 

arbetet sker via mobiltelefoner, kommunikation som inte kan sparas: ”[…]samtidigt 

måste jag nog säga att det är rätt skönt, hur skulle vår värld se ut om allt skulle 

arkiveras?”
27

 

 

Arkivansvarige Anders Rosdahl föreslår skämtsamt att lösningen på problemet att så 

mycket ska sparas och eventuell platsbrist för allt material skulle vara att helt enkelt 

sätta ett tak över Sverige och kalla allt för arkiv.28 

 

Tanken att spara allt som skapas hos en arkivbildare är, trots att man inser att ett urval 

måste göras, inom arkivsektorn inte främmande. Luciana Duranti skriver att det finns 

en motvilja bland arkivarier att välja bort något eftersom ett grundantagande inom 

arkivsektorn är att alla dokument har betydelse och är en del av en helhet.(Duranti 

1994, s. 336) Berndt Fredriksson konstaterar att för honom är den självklara 

utgångspunkten att all information som skapas hos en arkivbildare kan vara intressant 

                                                 
25 Christenson, Göran, museichef Malmö konstmuseum, intervju 10-03-16, inspelning i författarens ägo 
26 ibid 
27 ibid 
28 Rosdahl, Anders, 1:e intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-16, inspelning i författarens ägo 
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för någon typ av forskning eller annat informationsbehov. Därför är urval och gallring 

ett nödvändigt ont.(Fredriksson 2003, s. 22) 

 

Att allt ska bevaras är dock en överväldigande tanke och uppgift varför man inom 

arkivsektorn liksom på Malmö konstmuseum väljer ut vad man anser vara värt att 

spara i den dokumentation som skapas. Vad man anser vara värt att spara skiljer sig 

dock en hel del från person till person vilket kan bero på hur man ser på uppgiften. 

Har man som inom arkivsektorn en grundinställning att allt är intressant sparas 

naturligtvis mer och ser man istället arkivverksamheten som en bisyssla, ett måste, 

sparar man mindre; bara det allra nödvändigaste. Svårigheten på Malmö 

konstmuseum att från ledningens sida se något värde i de handlingar som i dag inte 

sparas påverkar också hela verksamhetens arkivsyn och därmed i förlängningen 

innehållet i arkivet. 

 

Enligt Reuterswärd finns en tvådelad syn på arkivverksamheten på Malmö 

konstmuseum. Dels är arkivmaterialet, som behandlats tidigare, ett viktigt verktyg 

och inspirationskälla i inledningsskedet på ett nytt utställningsprojekt. Dels blir 

arkivarbetet något som efter utställningens färdigställande måste utföras och då är det 

inte lika inspirerande. Det blir då den tunga administrativa uppgiften, det som helt 

enkelt måste göras: 

 
[…]en administrativ uppgift som måste göras, som ingen egentligen, tyvärr, är så 

intresserad av. Vi vill göra det där andra, arkivet är det där måstet som måste till.29  

 

I detta citat uttrycks något centralt när det gäller arkiv på museet, något som samtliga 

mina informanter gett uttryck för: ”vi vill göra det där andra”. Det finns en tydlig 

uppfattning att arkivet, hur viktigt det än må vara, tar tid och energi från vad 

verksamheten faktiskt handlar om, det de egentligen ska göra. Vad man prioriterar 

syns även i arkivverksamheten. Den mest omfattande dokumentationen och det man 

framhåller som den viktigaste delen i arkivmaterialet är handlingarna kring 

konstverken i samlingen.  Denna typ av dokumentation har organisationen själv mest 

nytta av och det är även den man som professionella inom museisektorn främst inser 

vikten av att bevara. Den ligger även närmst den verksamhet som man arbetar med, 

den faktiska konsten.  

 

Ur ett arkivvetenskapligt perspektiv kan det här vara intressant att lyfta fram 

utvecklingen inom appraisalteori att förflytta sig från ett fokus på det långsiktiga 

värdet av innehållet i handlingar för potentiella forskningsfrågor till att bedöma 

betydelsen av kontexten där de skapats och använts(Cook 2005, s. 101-102). Terry 

Cook är den teoretiker som på 1980-talet myntade begreppet macroappraisal och 

som insåg svagheten i tidigare typer av appraisal där arkivarien tvingas ”practice the 

difficult art of prophecy” som W Kaye Lamb uttrycker det i ett citat i Cooks artikel. 

Det är problematiskt att arkivarien ska kunna avgöra om materialet kommer att vara 

användbart eller inte i framtiden. Det är även svårt att förutse vem som kommer att 

använda arkiven och vad de behöver när arkivens användargrupper förändras. Man 

har i denna typ av appraisal ett användarfokus som inte är fruktbart, menar Cook 

(Cook 2005, s. 111, 119). I praktiken innebär Cooks tankesätt enligt Lövblad att en 

                                                 
29 Reuterswärd, Marika, intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-09, inspelning i författarens ägo 
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analys och en rangordning av en organisations verksamheter, processer och aktiviteter 

görs samt att det noteras hur kopplingarna ser ut mellan dessa och 

organisationsstrukturen, arkivbildaren och handlingarna. Den typ av verksamhet som 

är viktigast väljs sedan ut och de dokument som bäst visar denna verksamhet 

sparas.(Lövblad 2002, s. 24) Detta överensstämmer med Smedbergs riktlinjer för vad 

man ska ta tänka på när en institutions verksamhet ska dokumenteras. Det 

organisationen främst ägnar sig åt, det som är specifikt för verksamheten, är det som i 

första hand bör bevaras. Det överensstämmer även med Riksarkivets regelverk som 

säger att:  

 
Bevarande i syfte att ge dokumentation av verksamheten skall i första hand inriktas på 

handlingar som direkt har samband med den verksamhet myndigheten eller enheten har till 

uppgift att bedriva. Handlingar som tillkommit i administrativa eller tekniska 

stödverksamheter är av mindre betydelse för detta ändamål.(Riksarkivet, 1995, s. 6) 

 

På Malmö konstmuseum är arbetet med dess stora konstsamling central och vikten i 

detta arbete syns även i arkivet. Grundläggande och specifikt för museets verksamhet 

är även de utställningar som skapas och visas men arbetet med dessa är som vi sett 

inte lika väl dokumenterat i arkivet. Med ett tänkande som liknar macroappraisal-

teorins skulle större uppmärksamhet riktas mot utställningshandlingar och effekten av 

det skulle märkas i museets arkivbestånd.  

 

Att applicera macroappraisalteorierna på arkivverksamhet så som den länge sett ut i 

Sverige är inte helt oproblematiskt då en av konsekvenserna av att man följt 

proveniensprincipen i högsta möjliga mån är att särskilda delar i en organisation 

prioriteras och värderas högre än andra när det gäller bevarandet av material. 

Möjligen omedvetet värderar arkivarier handlingar som skapats centralt i en 

organisation högre än de som tillkommit på lägre nivåer, vilket får konsekvenser i 

arkivmaterialet. Helen Willa Samuels ser en fara i detta att man inom arkiv genom att 

ta hand om administrativa handlingar tror att man skapar en tillräcklig bild av 

institutionen. Det är arkivens huvudsakliga uppgift att ta hand om dessa men det kan 

ge en oklar bild av aktiviteter på andra nivåer och aktiviteter som inte producerar 

mycket handlingar (Samuels 1991-1992, s. 132-133).  

 

På Malmö konstmuseum sparas administrativa handlingar per automatik eftersom det 

är tydligt lagstadgat. När det gäller den egna verksamheten som inte tillhör 

administrationen har man en större frihet att själva avgöra vad som ska sparas och 

naturligtvis sparas då det material som anses vara viktigast och mest centralt för 

verksamheten.  

 

I den här typen av fall är det kanske inte arkivbildarens utan arkivets och 

arkivariernas ansvar att agera för att ”rätt” material hamnar i arkivet. Samuels skriver 

att om arkivarier ser som sin roll att dokumentera en institution måste inblandning för 

att se till att dokumentation skapas vara en del i arbetet. Det handlar då inte om att 

själva skapa dokument utan om att skapa medvetenhet om vad som saknas och 

problemen kring detta.(Samuels 1991-1992, s. 132-133) 
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Styrning och riktlinjer 
Jag har tidigare redovisat innehållet i det dokument med riktlinjer som utarbetades för 

organisationen av den dåvarande arkivansvarige för Malmö museer, Gertie Svensson. 

Dessa riktlinjer överensstämmer i stort med den föreställning jag hade av vad man 

sparar kring arbetet med en utställning på ett museum. Enligt konstmuseets 

arkivansvarige Anders Rosdahl arbetade Svensson på Malmö museer sedan början av 

1970-talet och utbildade sig under tiden i arkivvetenskap. Svensson lämnade sin 

anställning för drygt tre år sedan och konstmuseet har inte fått information om vem 

som efterträtt henne.30  

 

Riktlinjerna som Svensson upprättat för organisationen har enligt Rosdahl 

distribuerats till de anställda. Reuterswärd saknade dock kännedom kring dessa. 

Rosdahl ställer sig dessutom tveksam till att man skulle ha tid och möjlighet att följa 

riktlinjernas alla punkter.  

 

Som arkivansvarig för Malmö konstmuseum har Anders Rosdahl främst en 

insamlande funktion när det gäller arkivmaterialet på institutionen. Övriga anställda 

väljer ut vad som ska sparas och Rosdahl volymlägger materialet. På frågan om han 

även har ansvar för att informera de anställda om vad som ska sparas svarar Rosdahl: 

”ja, de kan fråga också, men jo jo givetvis”.   

 

Rosdahl upplever uppgiften som arkivansvarig som relativt betungande och svår för 

någon som varken har utbildning på området eller tillräckligt med tid och menar att 

man behöver vara arkivarie för att förstå allt som ska och behöver göras.31   

 

Både Rosdahl och Reuterswärd efterfrågar mer information om vad som faktiskt 

gäller när det handlar om organisationens arkivverksamhet.  

 

Förhållandena här visar på en allmän tendens inom olika verksamheter i dag, som 

även Fredriksson behandlat. Tidigare, skriver han, fanns en särskild yrkesgrupp i 

form av assistenter och sekreterare som hade särskild kompetens att ta hand om 

handlingar. Nu ska samma personer som skapar informationen även se till att den 

hamnar i arkivet och detta är yrkesgrupper som inte har samma motivation, kunskap 

eller tid att utföra dessa uppgifter på ett tillfredsställande sätt.(Fredriksson 2003, s. 

44) 

 

En aktiv utbildad arkivaries betydelse kan med andra ord inte nog poängteras. Man 

talar inom arkivsektorn om problem med subjektivitet när det gäller urval av 

arkivhandlingar. Det finns en fara att en snedvriden bild av en verksamhet skapas när 

en person får för stor makt att påverka arkiveringen av en organisations handlingar. 

Terry Cook skriver att subjektivitet alltid är aktuellt när någon form av appraisal 

skall utföras. Det man kan göra för att minska dess effekter är att arbeta efter en 

tydlig teori och en konsekvent metod som sedan kan följas i arbetet så att värderingen 

som görs blir pålitlig och försvarbar.(Cook 2005, s. 126) Problemet att en person får 

                                                 
30 Rosdahl, Anders, 1:e intendent Malmö konstmuseum, intervju 10-03-16, inspelning i författarens ägo 
31 ibid 
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för stor betydelse är möjligen att föredra framför att en organisation famlar i mörker 

och att handlingarna som väljs bidrar till en bristfällig bild av verksamheten. 

 

Jag har tidigare nämnt att ett tidigt ingripande och informerande kan vara av stor 

betydelse för dokumentationen av en verksamhet. Inom arkivsektorn väcktes dessa 

tankar på allvar i och med den tekniska utvecklingens framfart. Beslut om vad som 

skulle sparas var tvungna att tas tidigt för att viktig information inte skulle gå 

förlorad. Dessa tankar har sedan utvecklats till att gälla arkivbildning i stort. I Sverige 

är Riksarkivet i gång med att införa ett nytt arkivredovisningssystem, 

processorienterad arkivredovisning, som anammar detta sätt att tänka. Arkivarien ska 

här tillsammans med verksamheten i förväg identifiera de processer och 

handlingstyper som är värda att bevara samt upprätta ett system för hur bevarandet 

ska gå till.(Östholm et al. 2009) 

 

Denna utveckling av arkivsektorn kan på flera sätt gynna Malmö konstmuseums 

arkivhantering i allmänhet och sparandet av utställningshandlingar i synnerhet. Den 

processorienterade arkivredovisningen identifierar processer i verksamheten som är 

specifika för organisationen och utställningsverksamheten är en sådan. Reformen till 

det nya redovisningssystemet är anpassat för att på ett bättre sätt kunna hantera 

elektroniskt material. Då mycket av arbetet med planering av utställningen sker 

digitalt i MuseumPlus och via kontakter med e-post behövs verktyg för att bättre 

kunna tillvarata detta. Framförallt förutsätter det nya systemet att en arkivarie i ett 

tidigt skede genom samtal med verksamheten avgör vad som är värt att ta tillvara och 

sätter upp ett system för hur bevarandet ska gå till. Verksamheten erbjuds därmed en 

hjälp som flera i museets organisation efterfrågat. 

 

En svaghet är möjligen att det i det här fallet handlar om en kommunal institution, där 

friheten är större och resurserna för arbetet mindre. Museet befinner sig relativt långt 

ner i den kommunala hierarkin och det kan dröja innan det nya systemet införs här. 

Det faktum att man på museet knappt vet vem som har det övergripande ansvaret i 

arkivfrågan visar möjligen på att det inte bara är på konstmuseet arkivfrågan är 

styvmoderligt behandlad utan att konstmuseets arkiv inte heller är prioriterat från 

kommunens sida.  
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Diskussion och slutsatser 

Föreliggande studie har gällt ett museum och en utställning men att liknande 

förhållanden råder även på andra institutioner är inte otänkbart. Särskilt bra kan 

studiens resultat överensstämma med museer som arbetar under liknande 

förutsättningar; där det inte finns någon särskild arkivarie anställd. Viljan att snarare 

ägna sig åt det man kan och tycker om än att lägga ner energi på tillsynes 

betydelselösa papper kan mycket väl vara allmänt giltig inom museisektorn. Detta 

kan hänga samman med museernas uppdrag där arkivuppgiften sällan framhävs. 

 

I det här stycket diskuteras det som framkommit tidigare i uppsatsen i relation till 

mina frågeställningar utifrån ett vidare perspektiv. 

 

Undersökningen har visat att min egen föreställning, att arkivmaterial från en 

utställning består av ett urval av handlingar från den arbetsprocess som leder fram till 

en färdig produkt, inte stämmer. Mycket intressant material når aldrig arkivet och en 

hel del i arbetet dokumenteras heller aldrig. Går man tillbaka till min första 

frågeställning, vad bevaras respektive gallras och varför, kan man konstatera att 

materialet som arkivläggs i hög grad är resultatbetonat.  

 

Avgörande för dessa förhållanden är till stora delar det resultatfokus som råder och 

som avspeglas i organisationen på ett flertal sätt. Omständigheterna visar på en 

allmän samhällelig tendens att eftersträva effektivitet och där museisektorn inte är 

något undantag. Ett sätt att arbeta där man får göra som man vill under förutsättning 

att man når ett resultat upplevs effektivt och kanske också, för stunden, är det.  

 

Konkurrens är inte längre ett främmande begrepp inom kulturens fält. Nya krav ställs 

på museer för att få ta del av begränsade offentliga medel och privat sponsring av 

museiverksamhet har blivit något i högsta grad aktuellt. Museerna konkurrerar även 

om besökare i en värld där ordet upplevelseindustri figurerar i alltfler sammanhang. 

Prestation har blivit liktydigt med publiksiffror, något som kan uppfattas som 

orättvist med tanke på den övriga verksamhet som bedrivs på museet som också är 

mätbar, exempelvis antal program eller antal nyförvärv till samlingen.  

 

Pressen på sektorn att prestera är hur som helst stor och prioriteringar för att få 

verksamheten att fungera ultimat måste göras. Jag ser dock ingen motsättning mellan 

en väl fungerande arkivfunktion och en effektiv organisation. Tvärtom. Arkivet ska 

vara ett verktyg för organisationen, ett verktyg som bör användas inte bara för 

inspiration utan även som hjälpmedel i val av metod och i det faktiska utförandet; Hur 

har man gjort förut? Vad var bra? Har man ställts inför dessa problem tidigare? Hur 

har man löst dem? Arkivet bör inte ses som ett hinder, ett problem, utan något som, 

när man utnyttjar dess fulla potential, kan vara en ovärderlig tillgång.  
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Anledningen till varför ett visst material sparas medan annat gallras hänger även 

samman med min fjärde frågeställning: Vilken är arkivverksamhetens roll och 

position på museet. Arkiv på museer för, som arkiv i allmänhet ofta gör, en relativt 

undanskymd tillvaro i relation till övrig verksamhet. Att göra sig hörd från en 

sekundär och underordnad position är en utmaning för arkivsektorn i stort. Något som 

kan ses som en följd av detta är de föreställningar, eller snarare fördomar, om arkiv 

som finns utbredda i samhället och som inte bör underskattas i detta sammanhang. 

För någon som inte är insatt kan arkivet te sig grått och dammigt, något som ofta är 

beläget i en liten perifer del av verksamhetens lokaler. Möjligen kan en förlängning 

av detta vara att uppgiften att arkivera material uppfattas som tung och tråkig utan 

verklig relevans för de primära arbetsuppgifter som ska utföras.  

 

Att det är museipersonalen själva som både producerar och arkivlägger material är 

något som gör museiarkivens situation speciell, särskilt om man ser till 

utställningshandlingarna. Man skulle kunna tänka sig att möjligheten att direkt kunna 

vara med och påverka innehållet i arkivet, att vara delaktig i dess utformande, skulle 

öka engagemanget för denna del av verksamheten. Så tycks dock inte vara fallet utan 

det upplevs snarare som en börda som tar tid och energi från den faktiska 

verksamheten.  

 

En annan aspekt kring det faktum att personalen själv ska välja det ur sitt 

arbetsmaterial som ska till arkivet är att i dessa fall, där det inte heller finns några 

specifika förhållningsregler, kan det vara svårt att se objektivt på sin verksamhet och 

de handlingar som skapas. Dokument som dagligen används för eget bruk kan vara 

svåra att föreställa sig plockas fram och med andakt studeras av framtida forskare 

eller av nyfikna kollegor. En känslomässig bindning finns även till materialet och 

tendenser kan anas till att se handlingarna som något privat, något som ingen annan 

borde få tillgång till. Detta kan vara särskilt giltigt när man talar om museer, där 

verksamheten är mycket kreativ och till stora delar känslostyrd. När man dessutom, 

som i fallet med denna uppsats, arbetar uteslutande med konst och konstnärer 

förstärks den känslomässiga faktorn ytterligare.  

 

Lösningen på flera av anledningarna till varför enbart ett mycket begränsat material i 

dag sparas, bland annat både effektivitetsfrågan och den eventuella motviljan att 

släppa ifrån sig material, kan mycket väl den processorienterade arkivredovisningen i 

framtiden erbjuda. Lösningen ligger som vi sett tidigare främst i att en arkivarie i ett 

tidigt skede ingriper och tillsammans med verksamheten avgör hur och vad som ska 

sparas. Att helt lägga ansvaret på någon annan och förlita sig på att externa aktörer 

ska agera är dock inte att föredra. Museerna måste själva inse vikten i sin egen 

verksamhet. Rimligtvis anser de att det de gör är av betydelse eftersom engagemanget 

för det arbete man utför är stort. Detta bevisas av att det i samtliga intervjuer, ett 

flertal gånger, lyfts fram att man vill göra ”det där andra”. Enligt min mening borde 

det dock inte göras någon åtskillnad mellan ”det där andra” och arkiveringen. En 

naturlig följd av att tycka det man gör är viktigt borde istället vara att man 

dokumenterar det man gör på ett grundligt och heltäckande sätt. På det sättet visar 

man både sin samtid och sin framtid vad man åstadkommit och på den roll och 

betydelse verksamheten haft.  
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MoMA och Tate Modern fungerar som utmärkta exempel på detta. På sin hemsida 

uttrycker MoMA hur de genom sin arkivverksamhet vill visa på sin egen roll under 

det senaste århundradet och man ser sitt forskningscenter som en internationell resurs 

för att visa på olika aspekter av modern och samtida konst. Att Tate Modern har 

ambitionen att fungera som ett arkiv för brittisk konst i allmänhet från 1900 och 

framåt talar sitt tydliga språk. Dessa båda museer använder arkivet för att profilera sig 

och öka sin betydelse på både konstens och kulturens fält. Det är även tydligt att man 

anstränger sig för att visa så många aspekter av sin verksamhet som möjligt. Inte 

minst är deras respektive ljudsamlingar goda exempel på detta. MoMAs intervjuer 

med personal och andra inblandade lyfter fram individens betydelse i en 

museiorganisation och har till syfte att föra fram information som inte kommit till 

uttryck i skriftliga handlingar. Tate moderns inspelade konferenser visar att museet 

inte bara är en plats där konst visas utan även en arena för kultur i allmänhet och för 

debatt kring aktuella frågor. 

 

Alla museer besitter en unik samling och har ofta en särskild profil för sin 

verksamhet. Precis som i fallet med MoMA och Tate Modern skulle de specifika 

dragen kunna lyftas fram och göras tydligare genom arkivverksamheten. Fler aspekter 

än enbart samlingen kan där framhävas och spegla hela museets verksamhet och 

därmed göra den profil som vanligtvis främst förmedlas genom utställningar 

tydligare. 

 

Här berörs frågan om för vem materialet sparas och i förlängningen för vem 

materialet borde sparas. Det finns egentligen ingen skillnad mellan dessa båda, den 

egna verksamheten, allmänhet och forskning är viktiga poster i båda fallen. Det 

handlar istället om hur mycket material verksamheten, allmänheten och forskningen 

kan ha nytta av. Utgångspunkten i detta är att ett utökat material i arkivet är till lika 

stor nytta för den egna verksamheten som för forskning och andra aktuella faktorer.  

 

Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att brist på arkivmaterial inom andra 

områden, exempelvis på större myndigheter, tenderar att väcka debatt. Spekulationer 

kring huruvida en strategi för undanhållande av information kan ligga bakom luckor i 

arkiven är aldrig långt borta. Information och kunskap är som bekant makt och det är 

inte otänkbart att en motvilja att dela med sig av personlig kunskap, information kring 

tillvägagångssätt, informationskällor med mera kan finnas även inom museisektorn. 

Konkurrens är som nämnt inte ett obetydligt fenomen inom kulturarvssektorn och om 

fördelar kan vinnas genom att hålla ett visst material för sig själv är det inte orimligt 

att det görs. Exempelvis kan personliga kontaktnät ha stor betydelse när det gäller 

utlånande av verk eller för vetskap om de senaste trenderna. Det finns även en 

strategisk dimension till detta då vem eller vilka man kontaktar får konsekvenser för 

arbetet; hur och i vilken ordning dessa rådfrågas kan också vara av stor betydelse för 

att skapa en bra utställning.  

 

Eftersom urvalet av handlingar dessutom ligger på individnivå kan denna aspekt vara 

än mer betydelsefull. Det handlar då inte bara om vinster för en hel organisation utan 

även om personliga sådana. Konkurrenssituationer kan som bekant även uppstå 

mellan kollegor på en arbetsplats.  
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Brist på arkivmaterial kan även antyda att det finns något i verksamheten som man 

vill dölja av andra skäl. Kanske ligger externa eller politiska viljor bakom beslutet att 

visa en viss utställning. Kanske köps verk in som en tjänst eller gentjänst snarare än 

för konstverkets kvalitéer i sig.  

 

Med tanke på detta kan frågeställningen om vad det sparade materialet inte berättar 

snarare vändas på och bli en fråga om vad det faktum att en stor mängd material inte 

sparas säger om verksamheten. Det är en fråga som är minst lika viktig att ta i 

beaktande när det gäller arbetet med arkivverksamhet, inte minst med tanke på 

organisationens trovärdighet och anseende. 

 

För att återgå till uppsatsens kärna, arkiverandet av en utställning, skulle jag här vilja 

återknyta till den argumentation jag förde inledningsvis om vikten av 

utställningsdokumentation ur ett flertal olika perspektiv. Först och främst vill jag 

passa på att lyfta fram ännu ett argument för att i högre grad ta tillvara den typen av 

material. I inledningen till uppsatsen nämnde jag trenden inom utställnings-

verksamhet att arbeta efter koncept, att formen för utställningen fått större betydelse. 

Det betyder att människan bakom utställningen, som planerar och ger utställningen 

dess form, blivit betydligt viktigare. Curatorns roll är större i dag och får större 

uppmärksamhet, ibland lika mycket som det som ställs ut. Genom att det 

bakomliggande arbetet, resonemangen som leder till resultat, inte är särskilt synligt i 

arkivmaterialet blir även curatorn här osynlig. I framtiden är sannolikheten stor att det 

inte bara är konstnärer som det forskas kring, en curator som står bakom många 

betydande utställningar kan vara nog så intressant. Det är därför motiverat att i högre 

utsträckning ta tillvara det material som curatorn i sin arbetsprocess mot en färdig 

utställning skapar och använder.  

 

En ytterligare aspekt till detta som kan orsaka svårigheter ur arkivsynpunkt är att det 

inte längre alltid är personer ur den egna organisationen som agerar curator. Det blir 

allt vanligare att man hyr in externa curatorer. Antingen görs detta genom en 

projektanställning och då omfattas curatorn av arbetsplatsens krav och rutiner. I andra 

fall handlar det om en köpt tjänst och då är det inte säkert att arbetsgivaren får ta del 

av material som skulle vara önskvärt att arkivlägga. En curator som agerar helt på 

egen hand kan i högre utsträckning vara rädd om sitt personliga nätverk och inte 

intresserad av att göra det tillgängligt eller offentligt. Det handlar här om relationer 

mellan privata aktörer och offentlig verksamhet, där kollisioner mycket väl kan 

uppstå. 

 

Forskning har haft en stor roll i min argumentation för att spara ett mer omfattande 

material. Det är dock inte bara så att forskning ska påverka de val man gör på museer 

utan man ska även komma ihåg att genom sina val, det man sparar, påverkar 

museerna forskningen. Genom att erbjuda ett större material öppnar man för nya 

möjligheter och nya infallsvinklar för forskning av olika slag. I förlängningen kan 

detta leda till att nya perspektiv läggs på museiverksamhet så att denna får möjlighet 

att vidareutvecklas. Överhuvudtaget är det viktigt komma ihåg att man genom 

verksamheten som bedrivs i arkivet i och med insamling, registrering och 

förmedlande påverkar förutom forskningen även det kollektiva minnet och 

historieskrivningen i stort (Dahlgren 2009, s. 69). 
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I Malmö konstmuseums, liksom i många andra museers, uppdrag ingår att värna om 

vårt kulturarv så även i arkivens dito. Hela museernas verksamhet kan ses som en 

viktig del i vårt kulturarv, även det som sker bakom kulisserna och som för de som 

arbetar inte framstår som lika betydelsefullt. Det är viktigt att arkivet inte försvinner i 

det ibland tämligen luddigt definierade begreppet kulturarv. Det är lätt att se konst 

och utställningar som del i definitionen av kultur och kulturarv, svårare är det kanske 

att se handlingar och arbetsdokumentation som del i detta. I konkurrens med konsten 

kan dokumentation möjligen snarare ses som enbart administration utan kulturell 

betydelse. 

 

Ännu en aspekt som kan vara intressant att lyfta fram, särskilt då uppsatsen behandlat 

ett konstmuseums verksamhet, är intresset bland konstnärer att använda arkivmaterial 

i sin konst. Anna Dahlgren skriver att ”Inom ramen för konstnärliga praktiker har 

arkivet erbjudit en möjlighet till kritisk reaktivering av historisk information – eller 

förnyelse av en vardaglig erfarenhet.”(Dahlgren 2009, s. 69) Framträdande exempel 

på konstnärer som använder sig av sådana metoder är tyska Gerard Richter och 

franska Christian Boltanski. Richter använder i hög utsträckning äldre fotografier, 

ofta från dagstidningar, både som bakgrund att måla på och för att sätta samman 

fotografier och text kring olika teman (Richter 2010). Boltanski har ett uttalat syfte att 

undersöka hur våra minnesprocesser fungerar och har i sina verk använt olika typer 

av bevis på människors existens (MoMA 2009). 

 

Om man ser sammantaget på de argument som under uppsatsens gång lagts fram för 

ett utökat bevarande av utställningsdokumentation handlar det enligt min mening om 

att museerna genom sin position som betydande aktörer på kulturens fält har vissa 

skyldigheter. Det rör sig dels om skyldigheter gentemot konstnärer, som i hög grad är 

beroende av de beslut som fattas på institutionen. Skyldigheterna består här i att 

motivera sina val, att kunna uppvisa en transperans i sin verksamhet. Dels har man 

skyldigheter i förhållande till museets användare; besökare och forskare; nu och i 

framtiden. Som besökare ska man kunna lita på att besluten som lett fram till 

utställningen man besöker har fattats på rimliga grunder utan dolda agendor. Forskare 

från olika sektorer, privata som professionella, ska ha möjlighet att ta del av det 

spännande material som produceras på museerna. I ett vidare perspektiv har museerna 

ett ansvar för vårt gemensamma kulturarv, det så kallade kollektiva minnet och 

historieskrivningen. Framförallt har dock museerna skyldigheter gentemot sig själva. 

Att pröva arkivets potential för en väl fungerande organisation och undvika 

dubbelarbete. Att ge förutsättningar för att museernas verksamhet utvecklas genom 

att uppmuntra forskning och erbjuda ett rikare material som kan användas i utbildning 

av framtida medarbetare samt att bevisa för sig själva och andra att det man gör på 

många olika sätt är av stor betydelse. 
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Avslutning 

Att sätta sig in i ett museums arkivverksamhet har varit spännande och givande på 

många sätt. Arbetet med en utställning och handlingarna som blir resultaten av detta 

har visat sig kunna erbjuda kunskap och insikt kring många skilda aspekter som 

ligger både nära och en bra bit ifrån den faktiska museiverksamheten. I följande 

stycke vill jag åter kommentera och sammanfatta en del av de resultat som 

framkommit i studien samt ge en del förslag till ingångar för vidare forskning.    

 

Kunskap och engagemang är nödvändigt för att arkivverksamheten ska fungera på 

bästa sätt, även tid är en avgörande faktor. De tre faktorerna kan ses som beroende av 

varandra. Utan kunskap om vad och framförallt varför något ska sparas är det svårt att 

känna något engagemang för uppgiften. Känner man inget engagemang är man inte 

heller beredd att avsätta tid för den delen av arbetet. Detta är även nära sammanknutet 

till vilken syn på arkiv och arkivverksamhet man har, något som i sin tur är beroende 

av förkunskap.     

 

Samtidigt som verksamheten själv behöver ta ett ansvar för det arkiv man råder över 

och allt vad det innebär behöver även arkivsektorn som besitter den nödvändiga 

kunskapen ta sitt ansvar för att viktiga delar av vårt kulturarv inte går förlorade. Mer 

information kring arkivverksamhet efterfrågas på institutionen och den ansvariga 

arkivinstitutionen borde kunna erbjuda detta. 

 

Trots att förhållanden och mönster som framkommit i detta arbete kan vara gällande i 

fler fall är arkiv på museer fortfarande ett relativt outforskat område. Fler studier 

behövs för att bättre klarlägga rådande förhållanden. Som jag nämnt tidigare skiljer 

sig olika typer av museer till stor del från varandra när det gäller arkivverksamhet. 

Vem som styr och hur organisationen är uppbyggd är av avgörande betydelse. Därför 

vore det intressant om studier kunde göras på andra typer av museer för att klarlägga 

förhållanden som där är rådande och som skulle kunna öppna för en jämförelse 

mellan statlig, regional, kommunal och olika former av privat museiverksamhet. En 

studie över hur material i arkiv på museer registreras och klassificeras skulle även 

vara intressant. Skiljer sig tillvägagångssätten här från traditionell arkivverksamhet 

och i så fall hur? 
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