
Riksantikvarieämbetet och Nordiska museet arrangerar 
två seminarier med syfte att öppna en dialog mellan minnes
institutioner och forskarsamhället. 
 
Tid 26 november och 10 december klockan 12–17. 
Plats Nordiska museet.
Anmälan via länk nedan. Seminarierna är gratis. Lunch och kaffe ingår.
Talare/projekt Riksarkivet, Humlab, Vardagens bilder och berättelser, 
Levande musikarv, m. fl.
 

Seminarium 1
Digitalisering på humanioras villkor
Humanistisk forskning karaktäriseras som kvalitativ i bemärkelsen 
tolkande och ställs ofta mot naturvetenskaplig kvantifierad forskning. 
Merparten av minnesinstitutionernas material kan också karaktäriseras 
som kvalitativt. På vilket sätt gynnar digitalisering humanistisk kvali
tativ forskning? Teman vi vill lyfta är forskningens behov av digitalt 
källmaterial samt vilka konsekvenser digitaliseringen har för den  
humanistiska forskningens praktik, för dess empiri, metod och  begrepp 
och i slutändan de vetenskapliga resultaten.
 

Seminarium 2
Forskningen, digitalisering och ABM-institutionerna
Inom ABMsektorn pågår digitalisering av olika typer av material, ofta 
med en ambition att tillgängliggöra och underlätta för både  forskning 
och allmänhet. En utmaning är att välja material som har eller får forsk
ningspotential. Minnesinstitutionernas samlingar är för sin utveckling 
beroende av avancerad akademisk forskning både ifråga om digitali
seringsstrategier och kunskapsutveckling. Valet av vad som skall digi
taliseras sker inte så sällan med allmänt formulerade tillgänglighets
ambitioner. Men en fråga som man kan ställa är om digitalisering i sig 
själv ger upphov till förbättrade analys och tolkningsmetoder. Bidrar 
till exempel massdigitalisering till förändrade problemställningar för 
kvalitativt inriktad forskning? Med andra ord: hur kan ABMinstitution
ernas digitalisering bäst ge stöd till vetenskaplig utveckling?  
Vilka möjligheter finns bortom utmaningarna?
 

Seminarierna kommer att följas upp med en workshop 
i början av 2019.

Forskardriven digitalisering
 – datadriven forskning 
Möjligheter och konsekvenser

Samverkan är central för fram-
gångsrika forskningsprojekt där 
material i arkiv och samlingar 
digitaliseras och används.  

Vi vill lyfta centrala frågor och få till 
stånd en konstruktiv diskussion som 
underlättar navigeringen i den digi
tala värld som idag är en realitet för 
både forskarsamhället och minnes
institutionerna.  

Vilka är digitaliseringens möjligheter 
och konsekvenser för den humanis
tiska forskningen? 

Hur kan vi tillsammans utveckla stra
tegier för att sammanföra digitalise
ringens villkor med forskningens?

Att digitaliseringen kan förenkla till
gängligheten och öka användningen 
av samlingar kan tyckas uppenbart. 
Samtidigt förändras materialets ana
lytiska villkor och den humanistiska 
forskningen praktik. Förenklad sök
barhet och att stora mängder data 
behandlas allt snabbare kan även leda 
till nya vetenskapliga  frågeställningar. 
I detta digitala landskap är både fors
kare och minnes institutioner beroen
de av forskningsråd som finansiärer 
och det talas idag allt oftare om data
driven forskning. 
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Arrangörer
Jonas Engman, Sektionschef Arkiv och foto, PhD.
Ola Wolfhechel Jensen, Forskare, forsknings

samordnare, docent.
Susanna Janfalk, Avdelningschef Samlingarna 

Stiftelsen Nordiska museet.
Inger Mattsson, Avdelningschef Arkiv och 
 bibliotek, Riksantikvarieämbetet.


