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Title 
Pluralizing the museums – Perspectives on diversity at three provincial museums 

 

Abstract 
 

How do museums reflect a pluralistic society? Since a few decades back in time, 

diversity is an established concept in Swedish cultural policy. One assumption is that 

museums could be places that reflect the diversity of cultural expressions in society 

and also counteract xenophobia and distances between people. Previous strategies to 

include diversity in museums have been marked by documentation work in order to 

highlight specific ethnic groups, an approach that in recent years has given way to a 

more critical approach to the representation of identities. This shift in focus has 

resulted in increased demands for changes in museum practice, where a more critical 

approach to representation resulted in more museums increase the importance of 

audience participation and influence on heritage. This paper claims for a critical 

approach on identities in museum representations.    

 

The aim of this master´s thesis is to prove how museum professionals handle the 

problems of representations in museum practice. In order to define the study, I´ve 

looked at three provincial museums and interviewed a total of seven museum 

professionals. The result of my study raises arguments for public participation in the 

creation of museum representations. Co-creation is described as the key to create a 

relevant role for museums in the twenty-first century: in other words, co-creation 

emphasizes a representation based on participation. Identity is considered to be a 

difficult concept used in a multicultural society, according to that some professionals 

point out that it is more appropriate to talk in terms of identification. Several 

professionals discuss how recognition of marginalized groups and minorities requires 

long-term efforts, something that can be difficult to implement if the production of 

diversity is carried out in temporary projects. A major reason for this is a lack of 

resources and financial constraints to create long term relationships with the audience.  

 

Work on standard criticism is increasingly important for museum professionals. Some 

museums have projects in order to bring a human rights perspective in the work of 

heritage, this may allow a simplification of the conceptual difficulty of diversity.  

 

Keywords 
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Ingång 

 

Museer kan vara platser där kulturella uttryck och identiteter formas, det kan vara 

platser där demokratiska värden, kreativitet, kunskap, frihet och jämlikhet skapas. 

Men likaväl kan museer utgöra en motpol till sådana värden, platser som upprätthåller 

oförenliga ideologier och tankestrukturer i maktutövande syften - att auktoritära 

regimer runt om i världen nyttjar museer i sådana syften är ingen tillfällighet (Amréus 

& Bringéus 2010, s.7) Sverige är en demokrati och det råder en uppfattning om kultur 

som ett demokratiskt verktyg för en positiv samhällsutveckling. Ett på senare år 

uppmärksammat område inom kulturpolitiken är mångfaldsfrågan, det är sedan länge 

etablerat att kulturinstitutioner ska spegla den mångfald av kulturyttringar som finns i 

samhället (Prop.2009/10:3, s.12). Denna studie utgår från ett underifrånperspektiv på 

museers mångfaldsarbete, utifrån en grundhypotes att enskilda museitjänstemän utgör 

länken mellan tanke och handling. Där blir mångfald ett kulturpolitiskt 

samhällsuppdrag som ska realiseras och återspeglas i verksamheterna. 

 

Mångfaldsbegreppet uppfattas generellt utifrån en bred betydelse av tillhörigheter 

som kön, etnicitet, ålder, religion, sexualitet, kulturell bakgrund, socioekonomisk 

bakgrund, funktionalitet osv.  Utifrån de premisserna kan också en svensk befolkning 

sägas vara representerad av en mångfald av uttryck, dock bör ett begrepp som 

mångfald i mindre grad ses kvantitativt utan desto mer förstås som något kvalitativt 

och normativt. Men en syn på mångfald där olika kulturuttryck möts, utvecklas och 

skapas - förutsätter att olika grupper ges möjlighet till inflytelse och erkännande i 

kulturlivet (Akman & Hauge 2010, s.28). Översatt till en museikontext handlar en 

sådan syn på mångfald om representation i form av medborgardialog och delaktighet. 

Frågor kring identitet och representation i en institutionell form är definitivt inte 

oproblematiskt. Vad som av vissa uppfattas föra människor samman kan av andra 

likaväl bidra till att skapa distans och främlingskap, en uppsjö av kulturvetenskaplig 

forskning har under de senaste decennierna kritiserat och relativiserat 

kunskapskulturens absoluta anspråk där dramatiska samhälleliga förändringar har 

gjort det allt svårare att legitimera de traditionella kulturarvsinstitutionernas 

kunskapsförmedling (Aronsson 2005, s.9). Trots detta kan museer sägas ha goda 

möjligheter att vara medskapare till en sammanhållning mellan människor, 

museiforskaren Elizabeth Crooke pekar på hur uttryck som 'inkluderande samhälle' 

har blivit slagord inom museisektorn och att inom litteraturen har uttryck som public, 

audience och visitors i större utsträckning ersatts med det mer breda och 

välkomnande uttrycket community (Crooke 2011, s.170). Ett mer publikförankrat 

museiarbete kräver en större medvetenhet kring den svåra gränsen mellan 

samhörighet och uteslutning. Denna studie riktar därför ett intresse mot vilken 

medvetenhet det finns kring olika teoretiska perspektiv och förhållningssätt på 

mångfald bland museipersonal. 

 

Inom postkoloniala teoribildningar ingår diskursen om ett hierarkiskt tänkande kring 

människor, befolkning som representerar de forna kolonisatörerna ses som hierarkiskt 

överordnade befolkning från de koloniserade länderna. Detta synsätt utmanas av de 

framväxande globaliserade samhällen som försvårar tydliga distinktioner över vilka 

som är vi och vilka som är dom, en grundläggande postkolonial dikotomi som 

upprätthåller distanser mellan människor (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörner 

1999,s.15-23). Sett i en museikontext berörs frågor kring det postkoloniala i form av 
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de normer som institutionerna, medvetet eller omedvetet förmedlar. Globaliseringen 

kan sägas ha gjort det svårare att berätta de stora berättelserna, att det generellt är 

svårare att hitta gemensamma nämnare för en bred massa människor då människor 

lever olika liv med olika livsstilar. Trots detta förekommer uttrycket vi frekvent inom 

olika slags kulturförmedlingar, det utgör nämligen en grund för hur vi skapar 

sammanhang och förståelse för omgivningen. Människor kommer alltid att söka efter 

det gemensamma, oavsett om det rör fotbollslag eller religion, det kommer med andra 

ord alltid finnas ett behov att skapa vi och dom. (Mahmood 2012, s.268). Sociologen 

Zygmunt Bauman menar att globaliseringen har gjort att vissa människor är i behov 

av en motbild till sig själv, en främling. I det globaliserade samhället pågår en 

dubbelsidig process, dels blir vissa människor allt mer mobila och rör sig över större 

ytor, men samtidigt blir allt fler också knutna till sin lokalitet. Bauman menar att 

mobilitet beskrivs som den högst värderade egenskapen i det globala samhället, i takt 

med den mobila utvecklingen ökar dessutom hastigheten och rörligheten – därför blir 

lokaliteten och människors förankring i det rumsliga allt mindre värderat. Detta 

skapar klyftor och utanförskap i samhället. Bauman menar också att när det rumsliga 

spelar en mindre roll blir en annan effekt att historien blir svårare att applicera på 

samtiden, man kan inte längre hitta stöd och lärdom genom den. Därför hamnar också 

människor lättare i identitetskris och måste hitta andra sätt att definiera sig genom, 

allt oftare sker sådant genom att utgå från vad man inte är – som en 

ångestreducerande strategi hittar man motbilder och främlingar. Därför skapas också 

generaliserade bilder av ”de andra” och man lär känna sig själv genom att ta avstånd 

från dem (Bauman 2000, s.67-73). Kulturarv kan anses ha en viktig inverkan på 

identitetsskapande hos människor, med hjälp av historia och tidsaspekter skapas 

relationer till det förflutna (se Aronsson och Hillström 2005). Det är därför av intresse 

hur dagens kulturarvsförmedlare definierar ett sådant vi och hur man förhåller sig till 

de identiteter som skapas i museala sammanhang. 

 

I det tidiga 2010-talets Sverige finns olika åsiktsströmningar som framhåller en slags 

nationell homogenitet. Åsikter med tydligt normerande agenda att bekämpa det 

avvikande och särskilja människor i ett vi och ett dom. Sociala medier och diverse 

nätforum har blivit mötesplatser där främlingsfientlighet har fått fäste. Diskussionerna 

som förs kan anses ligga på olika nivåer, ibland rör det sig om ett allmänt näthat – 

medan vissa diskussioner gör större anspråk och kan närmast kopplas till de 

idéströmningar om rastänkande som förekom under det tidiga 1900-talet. Kulturarv 

och historia utgör inte sällan en viktig roll i sådana diskussioner och riskerar bli en 

omtvistad slagpåse, något som alla vill göra anspråk på. Vad spelar museer och 

kulturarv för roll i ett samhälle med främlingsfientliga inslag? Museer har ett tydligt 

demokratiskt uppdrag att verka för en öppen syn på kulturer där kulturarv syftar att 

avspeglas i befolkningen. Detta innebär en syn på kultur som något mångtydigt och 

utvecklingsbart. Kulturarvssektorn har därför ett stort ansvar att reflektera så att 

föreställningar om homogenitet inte konserveras. (Att störa homogenitet 

Konferensrapport 2012, s.3-4). Visserligen ligger hos museer en uppgift i främjandet 

av nationella och regionala identiteter, men museer bör även vara viktiga agenter för 

ett problematiserande av identiteter. Människor har en tendens att vilja objektifiera 

och stereotypisera sin omgivning, detta utgör också en grundval för rasism och 

förtryck i samhället. Det är därför viktigt att visa upp museal reflexivitet, att 

problematisera identiteter, ta upp dolda sidospår i historien eller lyfta fram nya 

aspekter (Bohman och Lindvall 2003, s. 90). 
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Bakgrund 
I ett vidare perspektiv relaterar denna uppsats till ett representationskritiskt 

sammanhang. En etablerad tanke är att kulturarvs- och musealiseringsprocesser ofta 

transformerar representationer som stämmer överrens med samhällets kulturella 

konventioner, i den meningen kan museernas arbete ses som en form av 

maktutövning. Det som berättas, återges och representeras är alltid baserat på någon 

form av urval och bakomliggande syften, en process som traditionellt utövats av 

museitjänstemannen. Processen präglas av att vissa nya värden skapas genom 

klassifikationssystem, metoder och praxis som härstammar från dominerande normer 

i samhället (se Kreps, 1994 s.292; Grundberg 1999, s.22; Bohman 2003, s.12).    

 

Vad som motiverar denna studie är synen på kultur som ett demokratiskt verktyg och 

en tanke om representation i form av publik delaktighet. Ett fokuskifte har skett inom 

museerna, där tidigare strategier för att inkludera mångfald präglats av 

dokumentationsarbete riktade mot olika folkgrupper (Magnusson 2006, s.137). Ett 

förhållningssätt som på senare år förbytts mot en mer problematiserande inställning 

till identitetsrelaterade framställningar i museisammanhang. Detta skiftade fokus har 

inneburit ökade krav på förändringar inom museernas praktik, där en mer kritisk 

hållning till representation medfört att allt fler museer frånsäger sig tolkningsföreträde 

och istället utvecklar samarbeten med externa grupper och individer (Lagerkvist 

2006, s.56).  Denna studie riktar därför ett intresse mot hur detta kommer till uttryck 

på museerna, hur arbetar man med representation i en samtid präglad av mångfald 

och olikheter? Vilka uppfattar man som sin publik? 

 

Uppsatsens analysmaterial består av intervjuer med sju verksamma museitjänstemän 

på tre länsmuseer, dessa har berättat om sitt arbete kring mångfaldsfrågor, tankar och 

erfarenheter runt representationsfrågor samt museernas förhållande till en mångfaldig 

publik. Uppsatsen är skriven under en expansiv period utifrån syftet att sammanställa 

ett diskussionsunderlag kring vissa problemområden där det kan vara svårt att peka på 

”rätta svar” eller entydiga förhållningssätt, men att en sådan kunskap kan utgöra en 

grund inför framtida arbete och forskning.   

 

Syfte och frågeställning 
Ett övergripande syfte med denna uppsats är samla erfarenheter och kunskap av 

personer som arbetat med mångfaldsperspektiv på museer - hur arbetet med mångfald 

ser ut på museerna och hur man tänker och resonerar kring detta. Utgångspunkten är 

att arbete med kulturarvsfrågor handlar om grundläggande existentiella värden, ett 

arbete som ger inblick i olika människors syn på sig själva och andra. Avseende detta 

utgör museerna och dess tjänstemän en viktig roll, vilka perspektiv som förmedlar 

kunskap om dåtid och samtid sätter sin prägel inför framtiden (Högberg, 2013, s.13). 

Den följande undersökningen bygger därför på tjänstmännens syn på mångfald, ett 

studieområde som kräver kontinuerlig uppdatering genom kvalitativ kunskap men 

som inom museologisk forskning är bristfällig.           

 

Svenska museer har under ett par decennier arbetat med rätten att bli representerad. 

Dessa arbeten och projekt har haft olika utgångspunkter, förutsättningar och mål, det 

är därför svårt att ge sig på någon slags översiktlig analys. Till detta finns även ett rikt 

utbud av utredningar, forskning, debatter och praktiska lärdomar – trots stort intresse 
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och mycket material tycks ingen riktig konsensus råda kring hur mångfaldsarbete kan 

omsättas i praktik (se Magnusson och Pripp 2004 s.5; Högberg 2013, s.98). Det 

troliga svaret är att dessa praktiker inte kan målas i svart eller vitt, utan bör ses som 

en ständigt pågående diskussion i takt med att samhället förändras. Ett underliggande 

syfte med denna studie är därför att skapa former för ett mer kontinuerligt 

kunskapsutbyte mellan akademisk forskning och det faktiska arbetet ute på museerna. 

Att försöka visa på olika förhållningssätt i relation till det arbete som sker på 

museerna ur ett samtida perspektiv, hur arbetar man representationskritiskt; hur 

inkluderar man istället för att exkludera och hur skapar man sammanhang som 

tilltalar den samtida befolkningen? 

 

Ett annat syfte står i relation till de olika teoretiska perspektiv och modeller som finns 

på mångfaldsarbete – hur museerna och deras personal uppfattar sin roll som 

förmedlare av mångkultur. Genom att försöka se sambandet mellan de idéer och 

perspektiv som ligger bakom den förmedlande praktiken kommer denna uppsats att 

röra sig i gränslandet mellan förståelse och praktik. En viktig infallsvinkel är att 

försöka se hur kunskapen på institutionerna kommer till användning, hur den rent 

praktiskt tillämpas i förmedlingsarbetet. Ett fokus riktas på hur dessa frågor berör 

museets tjänstemän och antikvarier, hur mycket inflytande och inverkan har deras 

arbete på det som representeras?    

 

Många museer har mångfaldsfrågor på sin agenda, vissa har visioner att arbeta 

intensivt tillsammans med minoriteter och har därefter en verksamhet som vänder sig 

till marginaliserade grupper och representanter från olika nätverk och organisationer. 

Med mångfaldsperspektiv förankrade i verksamhetsplaner är det dock viktigt att dessa 

inte förblir en formalitet, studier visar på att det finns avvikelser över museers 

visioner och vad som sedan realiseras (Soldal 2012, s.61-62). Därför kommer denna 

studie att utgå från ett mindre antal museer som har uttalade visioner om att stärka 

mångfalden, men att dessa institutioner också arbetar med publikdeltagande. En tanke 

med ett sådant urval är också att dessa museer besitter tidigare erfarenheter vilket kan 

ses som ett fundament för fortsatt mångfaldsarbete. Ett kompletterande grepp är att 

utgå från flera involverade personer från samma institution, i en strävan att se om det 

råder samförstånd eller oliktänkande kring de sysslor man har i åtagande.   

 

Mina frågeställningar är följande: 

 

- Hur arbetar museerna i undersökningen med mångfald? 

- Vad anser man att det innebär med mångkulturell representation på museerna? 

- Vad anser man att museerna spelar för roll i ett mångkulturellt samhälle? 

 

Uppsatsen har följande disposition: härnäst kommer ett avsnitt som är betitlad 

Relaterad forskning och litteratur. Där presenteras en litteraturlista baserad på 

tidigare studier kring museer och mångfald, vilket syftar till att ge viss inblick i ämnet 

och fungera som komplementerande läsning till denna studie. Avsnittet Teoretiska 

perspektiv består av en introducerande text vilken ska ses som ett ramverk inför de 

begrepp som sedan presenteras. Begreppen återfinns i fem avsnitt och är avsedda som 

teoretiskt diskussionsunderlag inför analysavsnittet, i slutet av respektive avsnitt lyfts 

frågor som är relevanta för denna studie. Under avsnittet Metod och urval motiveras 

studiens upplägg och urvalskriterium. Analysen presenteras i tre kapitel som relaterar 
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till uppsatsens tre övergripande frågor, respektive del avslutas med ett 

diskussionsavsnitt. Avslutningsvis ges en Sammanfattning där studien utvärderas 

utifrån teorier och metodval, därefter presenteras uppsatsens Slutsatser. Slutligen 

knyts resultaten ihop med uppsatsens bakomliggande problematik och syfte under 

avsnittet Utgång, där ges även uppslag till framtida studiefrågor inom området. 

       

Relaterad forskning och litteratur 
Mångfald är ett uttryck som använts frekvent inom kulturvetenskaplig forskning, 

sedan något decennium tillbaka har begreppet implementerats inom den svenska 

kulturpolitiken och därefter har flera utredningar, rapporter och studier gjorts inom 

området, ofta i ett utvärderande syfte av verksamheter och projekt. En stor del av 

forskningen är offentligt finansierad och uppdragsbaserad vilket involverar främst 

forskare på högskolor och universitet, vid forskningsinstitut eller inom 

kulturmiljöområdet. En konsekvens av detta är att studierna allt som oftast riktar sig 

mot statligt finansierade kulturinstitutioner, däribland utgör museer en mindre del. 

Studier görs även inom ämnet museologi där vissa rapporter och uppsatser publiceras 

på akademiska publikationsportaler och i vetenskapliga tidskrifter. En större del av 

forskningen utgår ifrån ett kritiskt perspektiv med maktanalyser i fokus, exempelvis 

genom postkoloniala teorier och genusperspektiv.        

     

Mångfaldsfrågor på svenska museer kan härledas bakåt till mitten av 1990-talet och 

en reaktion mot den offentliga utredningen Minne och bildning; Museernas uppdrag 

och organisation (1994). Kritiken pekade på utredningens många kunskapsluckor och 

hur kulturarv måste ses i relation till en bredare, diversifierad befolkning. Året därpå 

introducerades därför ett mångfaldsuppdrag riktat till offentliga institutioner, vilken 

förkunnade ett hänsynstagande till att Sverige skulle ses som mångkulturellt. Hur 

museer skulle omsätta detta faktum i praktiken föranledde rikstäckande diskussioner, 

där ett tidigare huvudspår i idéer kring en nationell homogen kultur skulle omvändas 

till inkludering av en mångfald av kulturella uttryck. I debatterna lyftes flera röster 

om vikten av museers motarbete gentemot främlingsfientlighet och rasism (Klein 

2008, s.154-155). Debatterna ledde till att Riksantikvarieämbetet initierade ett 

forskningsprogram med en agenda att öka den kulturella mångfalden, under åren 

2001 till 2004 drev RAÄ projektet Agenda Kulturarv i ett samarbete mellan Sveriges 

länsstyrelser och länsmuseerna. Projektet beskrivs ha vuxit fram som en del av en 

omfattande omvandlingsprocess som påbörjats inom kulturarvssektorn under slutet av 

1990-talet, med en huvudsaklig mission att förnya kulturmiljövårdens demokratiska 

förankring i det omgivande samhället (Agenda Kulturarv slutrapport 2004 s. 6-7). Om 

utgångspunkten för Agenda Kulturarv var att öka den etniska mångfalden i kulturlivet 

utvidgades begreppet efterhand till att även innefatta ett bredare mångfaldsbegrepp 

(Klein 2008, 155).  Utifrån flertalet diskussioner och arbeten inom Agenda Kulturarv 

presenterades en gemensam programförklaring som framförallt pekade på vikten av 

att arbeta samhällsorienterat, bland annat omnämns offentliga institutioners arbete 

liknande ett public service-uppdrag. Utifrån de utmaningar som formuleras ansågs 

mångfaldsfrågan vara grundläggande för det framtida arbetet, där framhålls en ökad 

betoning av vidgade perspektiv på berättandet (Agenda Kulturarv programförklaring 

2004, s.23-26). 

 

Vid millennieskiftet ratificerades Europarådets konvention om skydd för nationella 

minoriteter i Sverige, varpå Kulturrådet fick i uppdrag att utreda hur minoriteter 
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skulle få större utrymme i kulturlivet. Eva Hansen skriver i Öppna museet! om 

Malmö museers förnyade målsättningar med bredare fokus på mångkultur och 

marginaliserade grupper. Majoritetssamhället har ofta haft tolkningsföreträde och 

förpassat grupper till marginalen, utifrån detta beskriver Hansen om museets 

samarbeten med romer. Hansen diskuterar hur ett sådant åtagande kan stärka 

romernas ställning i samhället, men menar också att ett samarbete måste ske på 

romernas villkor i första hand (Hansen 2004, s.53-57). Denna text ingår i en antologi 

betitlad Mångfald i kulturlivet (2004) där författare utgörs av kulturarbetare, 

konstutövare och skribenter från olika områden inom kultursektorn. I förordet skriver 

Oscar Pripp och Leif Magnusson att det inte går att skriva ett enkelt recept för 

institutioners mångfaldsarbete, utan det kräver en genomgripande självreflexion för 

att överskrida de svårigheter och gränser som arbetet präglas av (Magnusson & Pripp 

2004, s.5-7). Denna antologi är utgiven av Mångkulturellt centrum i Botkyrka, en 

kommunal stiftelse som bedriver forskning kring migration och frågor relaterade till 

social och kulturell mångfald. En genomgående ambition för Mångkulturellt centrum 

har sedan starten 1987 varit att överbrygga segregation mellan en majoritetskultur och 

olika minoriteter, mellan vad som uppfattas som normalt och avvikande. Inom den 

forskning och dokumentation som bedrivs ligger ett brett fokus på migrationens 

inverkan på samhället, med utgångspunkt i att ett mångkulturellt samhälle är något 

mer än bara ”människor från olika kulturer” (Magnusson 2008, s.146-149).      

 

På uppdrag av Kulturdepartementet utförde etnologerna Oscar Pripp och Saara Printz 

Werner samt statsvetaren Emil Plisch på Mångkulturellt centrum; en undersökning 

baserad på statligt finansierade kulturinstitutioners arbete med etnisk och kulturell 

mångfald. Detta resulterade i rapporten Tid för mångfald (2005). Studien baserades på 

enkätundersökningar, intervjuer och kartläggning av årsredovisningar, detta 

resulterade i ett antal förslag och rekommendationer avseende institutionellt arbete 

med mångfaldsfrågor. Bland annat efterlystes högre status för representationsfrågor 

då det finns ett övergripande mönster som visar på underrepresentation bland 

personer med utländsk bakgrund (Pripp, Plisch & Werner 2005, s. 25-26). Centralt 

hos flera institutioner är rättviseaspekten, att föra ett arbete mot diskriminering. Det 

finns en tanke och önskan om ett så kallat representationsperspektiv, att den egna 

organisationen ska motsvara det omgivande samhällets befolkningssammansättning. 

Författarna menar att det överlag råder en liberal hållning inför representation, i vissa 

fall tar även institutioner avstånd från särskiljande och specifika insatser mot 

specifika grupper (Pripp, Plisch & Werner 2005, s.112-113). Rapporten pekar också 

på en svårighet med att leva upp till direktiven om att nå ut till en bred publik, man 

anser att ett hinder finns i att publiken saknar intresse, ekonomi och språkkunskaper 

gentemot institutionernas kulturutbud (Pripp, Plisch & Werner 2005, s.24). 

Författarna presenterar ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet, bland 

annat genom att utveckla nätverk med fristående kulturorganisationer som har en 

inriktning på etnisk och kulturell mångfald. Publik- och brukarkategorierna måste bli 

bredare och nå utanför SFI (Svenska för invandrare) och skolor, vilka är de överlägset 

vanligaste besökarna inom kulturinstitutionerna. Detta menar man kan resultera i en 

snedvriden bild då fokus allt för ofta läggs på det problematiska – detta kan resultera i 

effekter att ”den andre” ses som någon som hjälp- och utbildningsbehövande, 

svårnådd och i behov av extra resurser (Pripp, Plisch & Werner 2005, s. 24-27). Som 

utgångspunkt för studierna har man använt en modell med ett analysverktyg som 

fokuserar på ” om-, för-, med-, av-, hur- och var” som mångfaldsaktiviter och 



 

10 

 

förmedling verkar inom kulturinstitutionerna (Pripp, Plisch & Werner 2005, s.11). Av 

dessa perspektiv återkommer de fyra förstnämnda i denna uppsats teoriavsnitt.     

 

I slutet av 2004 beslutade den dåvarande regeringen att 2006 skulle bli ett 

Mångkulturår i Sverige. Uppdraget var att tillsammans med olika aktörer inom kultur- 

och utvecklingsområdet ta fram ett program som kunde leda till en långsiktig 

förändring av kulturlivet med hänseende på ökad kulturell och etnisk mångfald. Att 

på sikt öka möjligheten för samhällets invånare att delta kulturlivet (SOU 2007:50, s. 

45). Under 2007 kom Statens offentliga utredningars slutbetänkande Mångfald är 

framtiden där samordnaren Yvonne Rock diskuterar lärdomar från Mångkulturåret. 

Bland annat lyfts begreppet mångkultur fram som något som svårt att utgå ifrån 

praktiskt. Då uppdraget att öka mångfald rör sig i ständigt föränderliga kontexter 

valde man att inte utgå efter någon specifik definition, istället låg ansvaret på att 

aktörerna själva - utifrån sina förutsättningar att definiera begreppet. Med denna 

utgångspunkt valde samordnaren att låta mångkulturbegreppet breddas med 

mångfaldsaspekter som kön, ålder, utbildningsbakgrund, geografisk position, sexuell 

läggning och funktionalitet för att öka förståelsen för de utmaningar som finns inom 

mångfaldsområdet (SOU 2007:50 s.88-89). Man diskuterar i utredningen utifrån 

filosofen Charles Taylors synsätt och en dubbel strategi; där man att inte låser fast 

människor vid en fast identitet utan istället se efter individen, men att man samtidigt 

uppmärksammar diskriminering av vissa grupper.  Rock tar även upp begreppet 

interkulturell dialog, vilket syftar till att man utgår ifrån möten mellan individer med 

olika kulturell bakgrund, istället för att fokusera på möten mellan olika kulturer. 

Begreppet mångkultur lägger, till skillnad från interkultur, mer fokus på de olika 

kulturernas särart, vad som skiljer befolkningen från varandra (SOU 2007:50, s.59-

60). Denna uppsats teoriavsnitt använder sig bland annat av Charles Taylors idéer om 

erkännandets politik.  

 

Studier baserade på intervjumaterial kring kulturarvsinstitutioners mångfaldsarbete är 

lätträknade, en av dessa publicerades genom Mångkulturellt centrum 2011 och är 

betitlad Osmos – Inkluderingsprocesser i kulturlivet. Författarna Nina Edström och 

Charlotte Hyltén-Cavallius tar i sin text en utgångspunkt i hur erfarenheter och 

metoder kring etnisk och kulturell mångfald har utvecklats sedan Mångkulturåret 

2006. Författarna pekar på att en viss attitydförändring till synen på kulturarv har 

skett sedan studien Tid för mångfald, där man urskönjar en mer inkluderande och 

reflekterande hållning kring vad som ses som svenskt och vem eller vilka som har 

tillträde till kulturarv. Studien lägger också en stor vikt på organisatoriska metoder, 

där exempelvis förslag på kvalitetssäkring av mångfaldsperspektiv refereras från 

bland annat Arbetets museum och Världskulturmuseet och olika arbetssätt för att 

arbeta nära publiken (se även Muhammad & Khan 2011, s.13). Vidare diskuteras 

personalens sammansättningar på institutionerna och här menar författarna att en 

breddad kompetens med etnisk mångfald ger positiva konsekvenser i form av bättre 

språklig kommunikation och ett breddat nätverk. Dock visar studien på en brist i 

denna fråga, där de medverkande institutionerna tycks ha en svårighet att bredda sin 

rekrytering. I slutdiskussionen ges uppslag som pekar på krav hos kulturinstitutioner 

att fördjupa externa samarbeten och nätverk i produktioner (Edström & Hyltén-

Cavallius, 2011). Edström och Hyltén-Cavallius studie har till skillnad från denna 

uppsats enbart utgått från etnisk mångfald, det är även ett bredare fokus med 

medverkan från blandade kulturinstitutioner som teater, opera, dans mfl.   
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Anders Högberg, lektor i arkeologi vid Linnéuniversitetet, har i en studie betitlad Hur 

hanterar svensk kulturmiljövård mångfaldsfrågor?(2013)
1 

granskat olika projekt, 

verksamheter och publikationer med inriktning på kulturmiljövårdens arbete med 

mångfaldsfrågor under perioden 2002 till 2012. Resultatet, som bygger på 

textanalyser av publikationer från denna tidsperiod visar på ett brett oliktänkande 

kring mångfaldsfrågor inom sektorn, där vissa verksamma tar sig an ämnet med stor 

kunskap och erfarenhet medan studien också pekar på verksamheter som ignorerar ett 

sådant arbete (Högberg 2013, s.98). Högberg konstaterar att vikten av självreflexion 

är nödvändigt inom mångfaldsarbete, men för att sektorn ska utvecklas inom detta 

finns ett kunskaps- och forskningsbehov (Högberg 2013, s.93-95). Många 

verksamheter utgår, trots ambitioner om nya arbetssätt och anspråk på nytänkande, 

utifrån redan etablerade förhållningssätt inom sektorn. Högberg menar dock att 

oförmågan att tänka i nya banor inte är något specifikt för svensk kulturmiljövård 

utan framstår som en generell realitiet, detta visar också internationell forskning på 

(Högberg 2013, s.96). En av kritikerna till detta är Emma Waterton, lektor i social 

science och aktiv inom heritage studies, hon pekar på hur organisationen English 

Heritage aktivt försökt förändra verksamheter och lyckosamt arbetat mer 

inkluderande med nya publikgrupper, men hur sådana nya inslag infogas i etablerade 

värderingar kring kulturarvets roll i samhället (Waterton 2010, s.5). Högbergs studie 

visar att kulturmiljövårdens mångfaldsarbete främst bidrar med kunskap om det 

förflutna. Men sett ur ett perspektiv där kultur ska verka gränsöverskridande för att 

skapa gemenskap mellan människor är en sådan kunskap inte tillräcklig, utan 

tillhörighet måste hitta ytterligare former där gemenskap konstrueras på andra sätt 

(Högberg 2013, s.102-103). Anders Högbergs studie har fungerat som en inspiration 

för den här uppsatsen, främst i form av dess teori och begreppsdiskussion där för 

denna studie grundläggande begrepp som konstruktivism, essentialism och 

historiemedvetande används som diskussionsunderlag. 
1

 

Forskning om institutionellt arbete kring mångfald och mångkultur är väletablerat 

även internationellt, vetenskapliga tidsskrifter som International Journal of Heritage 

Studies och Museum Management and Curatorship publicerar artiklar inom detta 

ämne. Graham Black skriver i artikeln Embedding civil engagement in museums om 

ompositioneringen i museivärlden, där samhällsengagemang och publikt deltagande 

är nyckeln till framgång. Dock anser han att detta kommer påverka varenda 

beståndsdel inom museerna, därför krävs en organisatorisk omdefiniering och 

omvärdering av museernas uppdrag. Det finns också ett stort behov av fler museer 

som intar en vägledande roll i dessa frågor, menar Black (2010, s.144). Ingeborg 

Hauge och Haci Akman (2010) framhåller de förväntningar som finns på museers 

mångfaldsarbete och pekar på en nationell och internationell mångfaldsdiskurs som 

bland annat kräver förmedlingsstrategier med mångfaldsperspektiv. Artikeln som är 

betitlad Museum og mangfold i norsk kontext utgår från en fallstudie på en utställning 

om ett pakistanskt hem på Norsk Folkemuseum, där författarna belyser olika nivåer 

av publikdeltagande i utställningsprocesser. Mångfaldsarbete på museer innebär inte 

bara ökat intresse för olika grupper och publikdeltagande, författarna framhåller 

också vikten av förändringar i bakomliggande strukturer som finns inom 

museiverksamheter (Akman & Hauge 2010, s.40-41). Museer kan i en global 

                                                 
1. A.Högbergs Hur hanterar svensk kulturmiljövård mångfaldsfrågor?  är vid denna uppsats utformning ännu inte publicerad. 

Titlar och sidhänvisningar refererar till ett råmanus som finns i uppsatsförfattarens ägo. 
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mångfald spela en betydande roll och visa på alternativa utvecklingsmöjligheter i 

samhället, det skriver Mónica Risnicoff de Gorgas i artikeln Museums & the crisis of 

concurred identity populations och utgår ifrån den stora heterogena befolkningen i 

dagens Latinamerika. Gorgas lyfter frågan hur identitet ska förstås i en epok präglad 

av masskommunikation, vilket blir en vägvalsfråga för museer; där ena sidan 

företräder regional partikularism med en idé om nationella identiteter i relation till det 

globala samhället. Den andra sidan handlar om kommunikation, där museerna kan 

söka förståelse i samtidens informationsflöde. Ett faktum, enligt Gorgas, är att 

masskommunikation och teknologiska mönster utmanar idéer om partikularism och 

ett identitetsskapande format av tids- och rumsliga aspekter. Här ligger ett etiskt 

dilemma för museerna, om det är önskvärt eller inte att stödja system som åsidosätter 

äldre tankestrukturer om nationella identiteter och kulturella olikheter (Gorgas 1999, 

s.56-57). Museer har ofta tenderat att undvika omstridda samhällsfenomen och 

bortsorterat svåra och kontroversiella ämnen. Jette Sandahl skriver i artikeln 

Disagreement makes us strong om museer som blivit förbisprungna av samhället de 

verkar inom och hur metoder för att bli mer angelägen måste utarbetas inom 

institutionerna. Här menar Sandahl att sammanhållning inom demokratiska samhällen 

är i behov av motsättningar, konflikter och olika världsuppfattningar. Artikeln tar upp 

teorier kring Radical democracy, vilket syftar till meningsskiljaktigheter som en 

nödvändig förutsättning inom demokratiprocesser. Sandahl skriver om Københavns 

Bymuseums arbete för att skapa representation genom pluralism och där identitet 

förstås utifrån samtida intressen, även genom meningsskiljaktigheter och konflikter 

(Sandahl 2012, s.467-478).     

 

Ytterligare några böcker och antologier har bidragit med relevant läsning och har 

fungerat som komplement till denna studie. I boken Scandinavian museums and 

cultural diversity (2008) ger en rad forskare och museiprofessionella en inblick i 

arbetet med representation av mångfald på museer. I avsnittet Cultural diversity at the 

Nordiska Museet in Stockholm skriver Eva Silvén om Nordiska museets utbyte med 

ett nätverk av sameorganisationer. En ökad självkritisk medvetenhet inom svenska 

museer har vuxit fram under de senaste åren, Silvén pekar på hur regeringens initiativ 

till ett Mångkulturår har skapat en bredare förståelse för Sverige som en 

kolonialnation och resulterat i en postkolonial debatt (Silvén 2008, s.9-22).  Lily Díaz 

skriver liknande om hur finländska museer förväntas återspegla en mångkulturell 

representation, varvid hon argumenterar för hybriditet och en transnationell syn på 

mångkultur istället för att lyfta ut separata kulturella inslag (Díaz 2008, s.101-111). 

Antologin Changes in museum practice (2010) lyfter aspekter på ökat inflytande för 

marginaliserade grupper på museerna, Katherine Goodnow diskuterar hur digital 

media kan möjliggöra större inflytande för flyktingar och asylsökande vid aktiviteter 

på museer (Goodnow 2010, s. xxxii). Boken The Museum as Forum and Actor (2010) 

gavs ut av Statens historiska museum och samlar skribenter från främst Sverige och 

Serbien. I texterna diskuterar akademiker och professionella utifrån frågeställningar 

kring museers roll i samtiden och olika utmaningar med kulturarv, historia och en 

diversifierad publik. Diana Walters skriver i Pushing the margins om praktisk 

approach på funktionalitetsfrågor inom museer på Västra Balkan. Många äldre 

museibyggnader är inte förenliga med tillgänglighet för funktionsnedsatta, därför ges 

exempel på museer som flyttat ut verksamheten och skapat workshops och 

programverksamheter lokaliserade utanför museerna. Walters framhåller förändrade 

attityder mot funktionshandikappade som långt mycket viktigare än förändrade 
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museibyggnader (Walters 2010, s.101-104). Maša Avramović skriver om 

museiprojekt med fokus på barn och ungdomar och metoder för att engagera dessa i 

kulturarv och historia. Inom den serbiska skolpedagogiken finns brister i historiebruk, 

då det ännu är ett kontroversiellt ämne att prata om. Där menar Avramović att 

museerna spelar en stor roll genom att föra pedagogiska utbyten med skolor 

(Avramović 2010, s.125-132).   

 

Antologin Kulturarvens dynamik från 2005 diskuterar hur kulturarv är ett snävt 

begrepp i institutionell form, då det skapas genom en praktik som syftar till att 

skydda, bevara och förmedla historiska artefakter och minnen. Peter Aronsson tar upp 

de spänningar som finns mellan det institutionella kulturarvsskapandet och osynliga 

men verksamma delar av historiekulturen och hur dessa genom urval, 

professionalisering, glömska, politik och marknad samverkar för att skapa kulturarv 

på olika sätt och platser. Sett ur en historiebrukskontext brukas historia utifrån 

samtida syften och en ständigt närvarande samhällskraft, där blir redskapet kulturarv 

mycket viktigt (Aronsson 2005, s.10-12). I antologin Demokratiskt kulturarv? från 

året därpå skriver Aronsson om den nära relationen mellan kulturarv och politik, 

varpå han framhåller hur urval och definitioner av kulturarv avspeglas av den politik 

som för tillfället har makten (Aronsson 2006, s.5). 

 

Det finns ett rikt utbud av litteratur rörandes mångkultur och samhälleliga 

utmaningar, filosofen Will Kymlicka skriver i boken Mångkulturellt medborgarskap 

(1998) om vikten av medborgarskap och hur majoritetssamhällen har en skyldighet 

att agera för att stärka minoriteters rättigheter. Kymlicka menar att ett mångkulturellt 

samhälle ställer nya krav på hur medborgarskap ska definieras (1998, s.185-186). 

Frågor om medborgarskap utgör ett ständigt aktuellt forskningsområde, eftersom 

medborgarskap omformas efter samhälleliga förändringar. Idéhistorikern Mats 

Andrén skriver i boken Mellan deltagande och uteslutning (2005) om hur det lokala 

medborgarskapet fått ökad relevans då medborgartanken inte nödvändigtvis ses som 

knuten till ett bestämt (nationalstatligt) territorium. Detta ger också konsekvenser för 

hur medborgarskap uppfattas, menar Andrén och pekar på den ökade betoningen på 

medborgerligt deltagande. Ett sådant deltagande ger löften om frihet att konstituera 

sin egen närmiljö och därmed sig själv, men är samtidigt starkt knutet till materiella 

resurser samt kulturella och bildningsmässiga tillhörigheter, däri ligger ett dilemma 

för det lokala medborgarskapet menar Andrén (2005 s. 142-143). I boken 

Mångkulturalism (2009) diskuterar författarna Fuat Deniz och Rold Lidskog hur 

kulturmöten historiskt sett spelat en avgörande roll för mänsklighetens utveckling, 

samtidigt framhåller de hur olika kulturer också kan utgöra begränsningar för 

människan. Därför är det av stor vikt att man inte oreflekterat respekterar en kultur, 

utan att man också kritiskt granskar den menar Lidskog och Deniz (2009, s.150-168). 

Författaren och psykoanalytikern Julia Kristeva har skrivit om hur kulturmöten ger 

upphov till främlingskap mellan människor, detta i boken Främlingar för oss själva 

(1991). Kristeva framhåller dock vikten av att se hur främlingskapet är rotat på 

personligt plan, därför förutsätter samexistens i ett modernt mångkulturellt samhälle 

en ökad medvetenhet om individens egen skillnad och ett erkännande av sig själv som 

främling bland andra främlingar (Kristeva 1991, s. 17-19).              

 

Ett fåtal masters- och magisteruppsatser har berört mångfaldsfrågor på museer, en 

värd att nämna är Kristoffer Soldals Mångfald på museerna (2012) vilken tar avstamp 
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i de kulturpolitiska målen och huruvida arbetet med mångfald implementerats på 

tjugofem statliga, regionala och kommunala museer. Studien, som till största delen 

bygger på verksamhetsplaner, policys och årsredovisningar visar på att en större del 

av dessa museer har en verksamhet som vänder sig till marginaliserade grupper. 

Författaren anser dock att det saknas en djupgående förankring av 

mångfaldsperspektivet i verksamheterna, då en tendens är att verksamhetsplaner och 

målsättningar inte realiseras. Uppsatsens slutsatser ger också en inblick i de olika 

förutsättningar och skillnader som finns mellan statliga museer och de 

regionala/kommunala museer, där arbetet med mångfald på lokal nivå utgör en viktig 

del i den lokala gemenskapen medan statliga museer i mycket mindre grad använder 

sig av identitetsrelaterade perspektiv (Soldal 2012, s.61-63). 

 

Enligt min tes utgörs fundamentet för museernas mångfaldsarbete på gräsrotsnivå, i 

det dagliga arbetet och i samspelet mellan museitjänstemän och enskilda aktörer. Det 

är inom museologiska studier en brist på undersökningar med sådan utgångspunkt.  

Den uppdragsbaserade forskningen utgår ofta från ett bredare perspektiv riktat mot 

offentliga kulturinstitutioner, en stor del av forskningen är också begränsad till olika 

intresseområden, exempelvis med inriktning mot etnisk mångfald. Denna studie har 

ett fokus på museer och utgår från ett brett mångfaldsbegrepp, som ett tillägg till ovan 

beskrivna forskningsfält syftar uppsatsen att lyfta fram erfarenheter och kunskap från 

verksamma inom området.       

 

Teoretiska perspektiv 
Ett grundläggande perspektiv för denna studie är att se museer som potentiella 

demokratiska arenor där en mångfaldig representation är med och formar kulturarv. 

Men ett annat, minst lika viktigt perspektiv - är att det också krävs en stor 

medvetenhet kring den praktik som pågår inom museets väggar för att kunna realisera 

visionerna om ett demokratiskt förankrat arbete. Dessa båda visioner figurerar på 

olika nivåer, den första har ett ovanifrånperspektiv, där är mångfaldsfrågor sedan 

länge etablerade i de kulturpolitiska målen. Det finns på den nivån en uppfattning att 

kulturinstitutioner ska lägga stor vikt på omvärldsbevakning av samhällets olika 

kulturyttringar och att detta arbete ska präglas av öppenhet och flexibilitet 

(Prop.2009/10:3, s.17). Den andra nivån har ett underifrånperspektiv, sett ifrån olika 

tjänstemäns vardagliga arbete och dess förhållande till de övergripande målen. Dock 

kan relationen mellan direktiven som ges ovanifrån och den dagliga praktiken vara 

långt ifrån transparent. Olika förutsättningar mellan institutioner kan innebära stora 

skillnader i hur man ser på sin verksamhet och hur man rent praktiskt förhåller sig till 

målen. Utöver att institutionellt mångfaldsarbete präglas av begränsningar och 

möjligheter i form av olika prioriteringar, intressen och ekonomiska resurser – så 

innebär arbetet också ett ställningstagande inför begrepp och handlingar som ger 

varierande mening och värden, många gånger tillsynes motstridiga men fullt logiska i 

specifika situationer (Pripp, Plisch & Werner, 2004, s.21-27; Svanberg, 2010, s.20; 

Högberg, 2013, s.5-6). Ett fält av olika synsätt och förutsättningar gör museers 

mångfaldsarbete svåröverskådligt, men därför gör också sättet man tar sig an dessa 

frågor skillnad. 

 

Med en tilltro till kulturens egenvärde och roll i samhällsutvecklingen kan museer 

spela en viktig roll, vad som bedöms som en viktig grundval är att kulturen ska stå 

nära medborgarna och en möjlighet att kunna delta i kulturlivet (Prop.2009/10:3, 
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s.32). Det råder också en större medvetenhet kring vikten av att vara representerad i 

verksamheter, samlingar och utställningar, att verka inkluderande är detsamma som 

att verka menings- och identitetsskapande. En förståelse för meningsskapande- och 

lärandeprocesser är avgörande i förmedlande aktiviteter på museer, dock skall detta 

inte enbart reduceras till att ses som pedagogiskt arbete utan handlar lika mycket om 

vem och vilka som ligger bakom förmedlingen och varför den görs (Hooper-Greenhill 

2007, s.2).    

 

Museiforskaren Christina Kreps efterlyser en mer varierad och inkluderande 

museipraktik som på sikt ska frigöra kulturer från den västerländska prägeln som 

format museer. Med detta framhålls ett öppnare fält, fritt för en mångfald av röster 

som därmed kan ge referenspunkter som inte enbart är definierade och determinerade 

utifrån enskilda västerländska intressen och traditioner. Museer i samhällen präglade 

av mångfald är i ett större behov av att arbeta mer tvärkulturellt för att kunna fortsätta 

att vara relevanta. En viktig roll i detta sammanhang innehar kuratorer ute på 

museerna, en roll som traditionellt inneburit specialiserad kunskap och färdigheter 

inom olika områden (Kreps 2003, s.145-147).  Historiedidaktikern Bernard Eric 

Jensen framhåller den professionella aspekten hos kulturarvsförmedlare och 

benämner dessa som fackmän med ett förtroendeuppdrag att förhålla sig till olika 

samhällsuppdrag, föreskrifter och policys. Som en motpunkt till fackmannahistoria 

finns lekmannahistoria, vilken kan vara baserad på helt andra värderingar – inte sällan 

präglade av personliga eller kommersiella intressen (Jensen 2010, s.123). Den 

institutionella kulturarvsförmedlingens historiebruk baseras på ett ansvar inför sin 

profession – vilket medföljer krav på att se fältets möjligheter och begränsningar 

kring hur historia och kultur representeras.  Historiskt sett har svensk kulturmiljövård 

pekat ut det som ansetts representativt, detta har i sin tur gett sken av att vara en 

officiell representation och fungerat normerande på människor (Högberg 2013, s.28). 

Kreps framhåller här vikten av att föra en kooperativ museipraktik där institutioner 

lämnar plats för alternativa förmedlingar och delvis avsäger sig tolkningsföreträde 

kring representationer av kultur. Detta är en stor utmaning och omställning då den 

direkt motarbetar den traditionella bilden av museets expertisroll, en institution 

präglad av professionalism och specialkunskaper. Kreps menar dock att ett ökat 

deltagande tvärtom kommer öka professionalismen och framförallt museers relevans. 

En viktig roll ligger i att lyfta aspekter kring hur vissa kulturer blivit felplacerade, 

misstolkade och utnyttjade, men att även förmedla en positiv sida i form av 

motståndskraft och självständighet. I detta avseende bör institutioner även låta 

individer och grupper tala för sig själva och bidra med sina egna berättelser och 

perspektiv (Kreps 2003, s.152-155). 

 

För att dra detta till sin spets ligger i de inkluderande museerna ett stort ansvar på de 

enskilda tjänstemännen vid institutionerna, deras förståelse för olika sätt att se och 

använda sig av mångfald i sitt arbete bidrar till det som förmedlas utåt. I det följande 

presenteras en matris över olika teoretiska utgångspunkter och begrepp som utgör 

viktiga inslag vid arbete med mångfald och skapandet av representationer på museer, 

varje avsnitt ger avslutningsvis en kortfattad återkoppling med relevanta frågor för 

denna studie.    

 

Historiemedvetande 
Historiemedvetande kan ses som grund för identitetsbildning och även förståelse för 
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den egna personen. En självspegling i historien är viktigt för hur vi uppfattar 

omgivningen och hur vi kommer att se på morgondagens samhälle. Uppfattningar om 

hur vi ser på perspektiv som klass, genus och etnicitet och sätter ramarna för vad 

individer har att förvänta sig av framtiden (Axelsson 2009, s.56). Det finns en rad 

olika teorier om historiemedvetande. Nanne Hartsmar, docent i pedagogik på Malmö 

Högskola, framhåller hur varje människa utvecklar en form av tidsmedvetande i 

relation till dåtid, nutid och förväntningar på framtiden. Relationen mellan dessa är 

historiemedvetande. Hartsmar menar att historiemedvetande utvecklas när den ”lilla 

historien” integreras i den ”stora historien”. När den enskilde människan kan relatera 

sin förståelse, sina tankar och erfarenheter till något större – till tid och rum. Hartsmar 

bygger sin tes på pedagogisk undervisning där kulturförmedlingen är 

överrepresenterad av dåtiden, övriga tidsperspektiv finns ofta inte med. Den 

kronologiska ordningen inom historieberättandet fungerar ofta exkluderande och flera 

händelser, personer och föremål får inte plats i sådant berättande. De små historierna 

får i sådant fall ingen relation till de stora och därmed försvåras ett 

historiemedvetande (Hartsmar 2001, s.77-83).    

 

På museer utgör historiemedvetande en grundläggande struktur för den mening som 

skapas, hur man väljer ut och framställer historiska material sätter prägel på vår 

samtid. På vilken basis har man valt ut ett historiskt material? Hur motiverar man 

detta urvals relation till samtiden?      
 

Mångfald 
Mångfald är ett komplext begrepp med många innebörder och som därmed är föremål 

för en mängd olika tolkningar. Mångfald ger inte sällan uttryck för personliga 

hållningar, för vissa har det en positiv laddning och är nära relaterat till trygghet, 

demokrati och gemenskap. Andra har en mer negativ inställning till mångfald och 

sammankopplar det med fördomar, diskriminering och rasism. Det råder med andra 

ord ingen konsensus i samhället kring mångfald (Högberg 2013, s.6). Tidigare 

användes i Sverige framför allt ordet mångkultur, men från slutet av 1990-talet har 

den statliga politiken istället mer konsekvent börjat använda ordet mångfald. Detta för 

att komma bort från ett begrepp där fokuseringen på etnicitet och etnisk tillhörighet 

gett en alltför ensidig betydelse (Prop.1997/98:16, s. 17-19). Mångfald är däremot ett 

begrepp som syftar till en bredare innebörd, så som religion, kön, sexualitet, 

funktionshinder, ålder och socioekonomiska aspekter (Westin 1999, s.28). 

 

Följden av det breda mångfaldsbegreppet har gjort att mångfald ofta ges olika 

prepositioner för att förklara dess innebörd mer specifikt. Ett sätt att närma sig 

innebörden är att fokusera på mångfald i form av olika uttryck såsom kulturell 

mångfald, men även att se begreppet som en samhällelig konsekvens benämnt social 

mångfald. Till den förstnämnda kategorin beskrivs ett begrepp som bygger på en 

liberal tanketradition avseende en artrikedom av idéer, perspektiv, åsikter och stilar – 

förutsättningar som enligt liberal logik främjar olika individers möjligheter och 

valfrihet. Därefter är kulturell mångfald något som bör betecknas mer omfattande 

som en mångfald av olika uttryck, genrer, stilar och konstformer. En sådan definition 

gör att man inte låser begreppet vid en innebörd, utan framhåller flera parallella 

förhållningssätt. Med ett sådant förhållningssätt kan estetiska former frikopplas från 

utövares bakgrund. Dessutom tillåts utövare att representera flera olika idéer och 

traditioner, därmed betonas en pluralism som ger utrymme för alternativa uttryck. 
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Social mångfald är en beteckning som avser samhällets breda sociala kategorier som 

kön, ålder, ursprung/etnicitet, klass, funktionshinder och sexualitet (Pripp, Plisch & 

Werner 2005, s. 29). Iris Marion Young menar att ojämlikheten inom kategorierna av 

social mångfald blir framträdande i form av sociala och ekonomiska positioner – inte 

i egenskap av inre gemenskap eller gemensam kultur och ideologi. Det betyder att 

minoriteter inom den sociala mångfalden inte behöver ha något gemensamt med 

varandra förutom att de är underordnade och marginaliserade (Young 1990, s.58-61). 

Med en sådan utgångspunkt speglar den sociala mångfalden representationer som inte 

kan förklaras med enskilda individers egenskaper, utan i form av samhällets 

strukturer (Pripp, Plisch & Werner 2005, s.34).      

 

Begreppet mångfald används ofta i ett syfte att skapa en förståelse för samhället som 

en enhet bestående av flera kulturer.  Därtill kan man använda mångfaldsbegreppet på 

två olika sätt, deskriptivt eller normativt. Det förstnämnda kommer till uttryck genom 

beskrivningar av ett samhällstillstånd innehållandes olika kulturer, det sistnämnda 

använder mångfald som ett uttryck för att ange ett mål, ett tillstånd som man strävar 

efter (Westin, 1999, s.24). Den deskriptiva mångfalden har fördelar med att man 

lyfter fram samhället som pluralistiskt, den förmedlar inte bilder av att vara en 

homogen kultur och den fokuserar inte heller på enskilda grupper och deras särdrag 

(Pripp, Plisch & Werner 2005, s.31).  Mångfald sett i en deskriptiv mening medför 

även vissa problem, ett mångkulturellt samhälle återges med beståndsdelar som är 

avgränsade och åtskiljbara, det finns förutbestämda formar där kultur stöps i en viss 

form, i ett visst syfte. Något som blir en svårighet utifrån ett faktum att individer och 

grupper överlappar varandra och ingår i flera olika gemenskaper och sammanhang 

(Pripp, Plisch & Werner 2005, s.32). Den utnämnda och tillskrivna mångfalden 

riskerar därför att fastna och inte utvecklas i takt med det övriga samhället, istället 

skapas bilder och fördomar om olika identiteter (Klein 1997, s.18-22). Den normativa 

mångfalden framhåller strävan efter ett ideologiskt och politiskt samhällsideal där det 

råder jämlikhet och rättvisa mellan människor. Med den innebörden säger 

mångfaldsbegreppet dels hur det samhälleliga tillståndet ser ut, men också hur det bör 

vara och hur det bör organiseras (Westin 2001, s.12-13). 

 

Hur museer framställer samhällets grupper och individer spelar en roll för hur vi 

kommer att uppfatta dessa. En viktig fråga är här om man fokuserar på grupper och 

individer efter deras sätt att uttrycka sig och framhålla en kulturell mångfald, eller om 

man fokuserar på en social mångfald och olika individer och grupper i relation till det 

övriga samhällets förutsättningar – eller om man möjligen fokuserar på båda? En 

annan aspekt är att se om museerna ser på mångfald utifrån en deskriptiv mening, där 

samhällets kulturer beskrivs och definieras i relation till varandra. Eller om man har 

en normativ syn på mångfald som något eftersträvansvärt i en kontinuerlig 

demokratisk process?     

  

Likavärde, särart eller ett mellanting 
Filosofen Charles Taylor har beskrivit det mångkulturella samhällets utmaningar, en 

av dessa är problematiken kring hur kulturella grupper ska få ett erkännande politiskt. 

Han urskiljer två sätt att se på erkännande, likavärdespolitik och särartspolitik. 

Likavärdespolitiken behandlar människans lika värde och framhåller ett jämlikt 

förhållningssätt för att undvika begrepp som ”första- och andra klassens 

medborgare”. Centralt inom detta synsätt är en universell mänsklig möjlighet, en 
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förmåga som alla människor delar. Respekten för möjlighetens betydelse är så stark 

att den även utgör ett skydd för människor som är oförmögna att förverkliga sina 

möjligheter. Särartspolitik handlar istället om att stärka människors unicitet, ett 

synsätt där individers och gruppers olikheter lyfts fram. I sina mest extrema fall kan 

särartspolitiken ge uttryck av en omvänd diskriminering, när människor som tidigare 

var missgynnade istället ges större konkurrenskraft och inflytande. Denna omvända 

diskriminering försvaras dock med att vara något tillfälligt som ska jämna ut 

terrängen och på sikt låta gamla ”blinda” regler träda i kraft när olikheterna inte 

längre uppfattas som avvikande. Särartspolitiken stannar dock inte vid att verka 

normerande på olikheter, utan vill ständigt lyfta fram och omhulda nya särarter 

(Taylor 2003, s.46-49).    

 

Taylor poängterar att de båda skolorna ligger nära varandra i en politisk grundsyn 

baserad på lika respekt människor emellan, men att det också finns tydliga spänningar 

mellan synsätten. Likavärdespolitiken arbetar på ”särartsblint” sätt, en uppfattning att 

vi ska accepteras förbehållslöst. Sett ur ett särartspolitiskt perspektiv blir likavärde 

detsamma som att tvinga in människor i en enhetlig form; den kulturella mångfalden 

hämmas (Taylor 2003, s.50-51). Kritiker menar att likavärdespolitik kan sägas ha en 

utgångspunkt i tron på att den västerländska kulturen och den liberala demokratin är 

en neutral mötesplats för olika kulturer (Lidskog & Deniz 2009, s.171). Skärningen 

mellan de två ståndpunkterna synliggörs dels i likavärdespolitikens liberala syn på en 

a) enhetlig tillämpning av de regler som stöder rättigheten till allas möjligheter. I 

detta fall, menar förespråkare för särartspolitiken att det är en förutsättning med 

varierad tillämpning av lagar för att minoritetskulturer ska kunna överleva. Eftersom 

det råder olika förutsättningar anser man därför att det är svårt att ha b) större 

kollektiva mål, vilket utgör en annan skärningspunkt i jämförelse med 

likavärdespolitiken. Taylor menar dock att sådan modell är extrem och att det finns 

andra liberala samhällsformer som intar en mjukare attityd till a) och b), där 

betydelsen av enhetlig behandling ibland kan få stå tillbaka för kulturell överlevnad. 

Det kan därför vara svårt att prata om politiken för likavärde som något som 

homogeniserar skillnader (Taylor 2003, s.64-65). 

 

Qaisar Mahmood på Riksantikvarieämbetet presenterar i sin bok Small, Medium eller 

Large (2007) tre alternativa vägval för den framtida mångfaldspolitiken i Sverige. 

Dessa tillvägagångssätt ger uttryck för olika sätt att se på kulturella tillhörigheter, de 

ger också uttryck för vad som skulle kunna vara kärnan i samhällsgemenskapen. 

Large-modellen har sin ideologiska utgångspunkt i att staten i grunden inte kan vara 

neutral till företeelser som kultur, religion och etnicitet – man har därför ett ansvar att 

garantera skydd för kultur och etnicitet som inte uppfattas som en del av 

majoritetssamhället. Staten har ett stort inflytande i utformandet av ett jämlikt och 

solidariskt samhälle, grundsynen är att detta formas genom att stötta kulturella 

särrättigheter (Mahmood 2007, s.120). Detta är med andra ord en utveckling av det 

som Taylor definierade som ett särartspolitiskt erkännande. En viktig utgångspunkt i 

large-modellen är att samhället bygger på att det finns en specifik härskande kultur, 

religion och/eller etnicitet som är definierad, med andra ord – majoritetskultur. 

Samhället är därför splittrat grupper emellan och därmed uppstår ett behov att stärka 

minoritetskulturer. Idén om ett mångkulturellt medborgarskap bygger på att staten 

måste erkänna kulturer som avviker från majoritetskulturer, man får därmed andra 

rättigheter och skyldigheter på vissa områden som anses viktiga för kulturens eller 



 

19 

 

etnicitetens existens. Därtill måste staten också definiera och sätta upp kriterier för 

vad som utgör en etnisk eller kulturell grupp, därför råder inom modellen en 

essentialistisk syn på kultur – en genetisk tillhörighet baserad på markörer som språk, 

födelseplats eller föreställningar om ras, etnicitet och kultur (Mahmood 2007, s.121-

123). Small-modellen utgår tvärtemot detta; här framhålls staten att inte ta hänsyn till 

individers etniska och kulturella identitet/grupptillhörighet. Man betonar frihet och 

rättigheter framför särrättigheter – liksom Taylors likavärdespolitiska erkännande är 

detta en modell där staten har en neutral hållning till kulturella olikheter. Dess 

huvudsakliga ansvar är att garantera enskilda individer två rättviseprinciper, dels i 

form av grundläggande yttrande-, förenings- och religionsfrihet. Ett annat ansvar 

ligger även i att fördela samhällets resurser till fördel för de ekonomiskt sämst ställda, 

men i övrigt finns ingen uttalad politisk vision för att skapa ett sammanhållet 

mångfaldssamhälle (Mahmood 2007, s.124-126).          

 

                                     

Som ett ytterligare alternativ till dessa modeller presenterar Mahmood en medelväg 

mellan large- och small-modellen. Medium-modellen utgår från ett pluralistiskt 

synsätt på identiteter och ett förhandlingsperspektiv på hur samhället ska hållas 

samman. En viktig grund för denna modell är att staten inte ska grunda rättigheter 

utifrån etniska, kulturella och religiösa tillhörigheter eller raser. Likt small-modellen 

är inställningen till dessa tillhörigheter neutral, samhället ska istället bemöta alla 

invånare på samma sätt och utgå efter deras behov. En annan viktig utgångspunkt är 

att människor inte ska ses som statiska i sin identitet, utan bärare av en mängd 

överlappande identiteter. Dessa har olika känslomässiga laddningar för olika 

människor, allt efter som livet har sin gång. Därför kan samhällets invånare aldrig ses 

som enbart en del av en majoritetskultur eller inom en viss minoritetskultur 

(Mahmood 2007, s.127). Liknande resonemang för Charles Taylor: identiteter i äldre 

hierarkiska samhällen kom att bestämmas utifrån social position - ett i högsta grad 

monologiskt identitetsskapande där samhällets institutioner formade individen. Taylor 

menar dock att det mänskliga medvetandet definieras dialogiskt, vi försöker förstå oss 

själva och vår identitet och för att göra detta använder vi språket. Identitetsskapande 

bör därför ses som en effekt av dialogiska förhållanden mellan människor, inte något 

som utförs efter ett förutbestämt manus. Det är med andra ord svårt att driva en viss 

typ av linje för ett politiskt erkännande, menar Taylor (2003 s.41-42). 

 

 

Det är svårt att direkt applicera modeller av detta slag på olika institutioners arbete, i 
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detta fall bör de ses som förenklade genvägar för att nå en översiktlig bild och ett 

tankegods inför den följande studien. En viktig aspekt av förhållandet mellan museer 

och marginaliserade grupper handlar om hur man ska ge dessa ett erkännande. Ska 

museer ha ett stort inflytande på olika identiteter och lyfta fram och stötta dessa? Eller 

ska man inta en neutral hållning till olikheter? Det är även viktigt se på vilket sätt 

museer ger erkännanden, har skapandet av representationer skett monologiskt eller 

dialogiskt? 

 

Konstruktivism eller essentialism 
Föregående avsnitts medium-modell framhåller ett synsätt där identitet beskrivs som 

något föränderligt över tid och rum. Ett sådant synsätt förutsätter att identiteter i en 

samtidskontext aldrig kan ses som givna kategorier med ursprung hämtat ifrån det 

förflutna (Högberg 2013, s.30). Begreppet konstruktivism syftar till att framhålla 

verkligheten som en konstruktion skapad av sociala företeelser. Verkligheten 

uppfattas i sin tur olika beroende på vem som har tolkningsföreträde. Människor som 

i vår omgivning återfinns i diverse kategorier som etnicitet, sexualitet och religion bör 

utifrån detta synsätt inte betraktas som ursprungliga och statiska. Istället handlar 

konstruktivism om hur samhällets normer, värderingar, strukturer och institutioner 

genom historien har skapats inom vissa kontexter. Olika kategorier är skapade för 

människans syfte att placera sin kunskap och för att lättare få grepp om den verklighet 

som man skapar, lever och utvecklas inom (Berger & Luckman, 2007, s.25). 

Sociologen Stuart Hall menar att kulturella identiteter ska ses som historiskt 

betingade, skapade och återskapade utifrån tids- och rumsmässiga förutsättningar. 

Vidare menar han att kulturella identiteter varken är logiska eller konsekventa utifrån 

ett bestämt ursprung (Hall 1999, s.233-234). 

 

Som en motpunkt till perspektivet att identiteter ses som konstruktioner, finns 

begreppet essentialism. Detta synsätt utgår från kultur och etnicitet som något statiskt. 

Denna uppfattning framhåller att man föds med en kulturell eller etnisk identitet och 

att denna förblir oföränderlig under resten av livet (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 

1999, s.41). Essentialism har med andra ord samma syn på identitet liknande förra 

avsnittets large-modell. Kulturgeografen Katarina Mattsson beskriver faran med 

tillskrivna kulturella identiteter och tar upp begreppet strukturell diskriminering – 

vilket kommer till uttryck genom vardagliga element som är formade utifrån 

diskurser om svenskhet och ”det vita västerländska” och som är starkt sammanflätade 

med normer i den svenska offentligheten. Genom föreställningar om vad det innebär 

att vara svensk utifrån kultur, utseende och blodsband som en del i en vit västerländsk 

sfär skapas normer som påverkar både ”vita” och ”icke-vita” människors liv 

(Mattsson 2005, s.152-153). Dessa föreställningar grundas på tillskrivna olikheter 

mellan människor - egenskaper som är kopplade till den etniska grupp de anses 

tillhöra och vilken geografisk plats de anses komma ifrån. Kopplingen mellan 

etnicitet, geografi och synen på att människan har sina rötter på en specifik plats är 

vanlig inom nationella berättelser och mytologier och har även varit starkt bidragande 

till hur nationer är uppbyggda (Mattson 2005, s.150). Essentialistiska idéer om 

identiteter är något som på en institutionell nivå sorterar in människor i olika 

kategorier och skapar hierarkier mellan människor (Mattsson 2005, s. 139). Flera 

studier pekar dessutom på kulturmiljövårdens och museernas starka kopplingar till ett 

essentialistiskt synsätt (Högberg 2013, s.30).   
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När museer förmedlar representationer och berättelser ligger en viktig aspekt i hur 

dessa framställningar passar in i en etablerad västerländsk historiesyn. Finns det 

någon ambition att rubba etablerade bilder av marginaliserade grupper? Går det att 

undvika att framställa dessa grupper som homogena? 

 

Om, för, med och av. 
I rapporten Tid för mångfald presenterades ett analysverktyg för att bedöma 

kulturinstitutioners arbete med mångfald, detta verktyg används utifrån vad 

institutionerna producerar i form av aktiviteter och förmedling. Genom att utgå från 

perspektiven ”om, för, med och av” ges ett kriterium för vilken grad av utbyte 

institutionerna haft när de arbetat med mångfaldsfrågor. En kritik som riktats mot 

kultursektorn är hur man traditionellt producerat för och om olika minoriteter och 

marginaliserade grupper – men att insikter om att arbeta med perspektiven med och 

av blir allt viktigare för att öka delaktigheten mellan institutioner och medborgare 

(Pripp, Plisch & Werner 2005, s.11). 

 

I boken The Participatory Museum från 2011 beskriver utställningsdesignern Nina 

Simon fyra förhållningssätt för museer i samverkan med sin publik, dessa presenteras 

nedan i en modell vilken ger en indikation på hur högt inflytande publiken har i 

samverkan med institutionen. Simon pekar också på ett antal nyckelområden i en 

sådan samverkan – syfte, urval, roller och gränser (Simon 2010, s.190-191). 

 

 Om För Med Av 

Syfte, vilken 
inställning har 

museet till sin 

publik? 

Få besökare och 
målgrupper att känna 

en samhörighet med 

institutionen. 
 

Skapa djupare 
samhörighet med 

målgrupper. 

Utveckla ett utbyte 
med målgrupper och 

stötta dessa att uppnå 

sina mål.  
 

Bjuda in 
samhällsgrupper att 

nyttja institutionen 

efter deras eget behov. 

Urval, vilka är 
deltagarna och hur 

stor inverkan har de 

på arbetsprocessen?  

Museibesökare, med 
mycket liten inverkan 

arbetets innehåll. 

Deltagare som har 
samröre med 

målgrupper, bidrar i 

form av specifik 
kunskap.  

Deltagare som är 
engagerade och 

arbetar tillsammans 

med museet under 
hela arbetsprocessen. 

Öppnar för alla 
människors möjlighet 

att styra och 

förverkliga sina 
projekt. 

Roller, hur ser 
förhållandet ut 

under processens 

gång? 

Institutionen 
efterfrågar innehåll 

och material, vilket 

deltagare/ publik 
tillhandahåller. 

Institutionen tar 
initiativ och sätter 

projektets agenda och 

plan. Personal och 
deltagare arbetar 

tillsammans för att 

uppnå målet. 

Institutionen ger 
deltagarna redskap/ 

utrymme att leda 

projektet – och sedan 
stöttar dessa under 

arbetsprocessen. 

Institution förklarar 
regler och resurser, 

sedan får deltagarna 

styra projektet på egen 
hand. 

Gränser, hur 

mycket kontroll har 

museet över 
samarbete och 

resultat? 

Kontrollerar hela 

processen och styr 

innehållet.  

Personal kontrollerar 

processen, men 

deltagarnas 
handlingar ska styra 

utvecklingen och 

innehållet. 

Viss kontroll, men 

deltagarnas mål och 

arbetssätt är lika 
betydelsefullt som 

personalens.  

Ingen kontroll, så 

länge deltagarna följer 

våra stadgar och regler 
kan de producera vad 

de vill. 

 

Denna tabell är liksom övriga modeller avsedda främst avsedda att utgöra tankegods 

inför analysavsnittet. Hur ser museers samarbete med olika grupper och individer ut? 

Vilka utgör den deltagande gruppen i samarbeten? Hur har museet bedömt dessa som 

representativa? Eller är det omvänd ordning, där gruppen varit initiativtagare till att 

samarbeta? Det är även intressant att se vilka avsikter museet har haft med 

deltagandet, är det för att stärka relationen till gruppen? Eller i syfte att stärka 

gruppen och dess särart? Ser man deltagandet som en insamling av material – eller 

som skapare av kunskap? Har samarbetet skett i projektform eller är det integrerat i 
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verksamheten? Om samarbetet utförts i ett projekt är det av intresse att se om 

samarbetet fortsatt efteråt? 

 

Metod och urval 
Kommande avsnitt belyser de metod- och urvalsprocesser som föregick 

materialinsamlingen och den efterföljande analysen. En insamling av ett 

underlagsmaterial gjordes genom ett antal intervjuer med museianställda på tre 

svenska museer. Studien är baserad på enskilda aktörers förståelse av olika teoretiska 

begrepp, detta belyses på tre olika nivåer utifrån frågeställningens tre delar. Den 

första frågan, ”Hur arbetar museerna med mångfald?” syftar till att belysa det arbete 

som sker på institutionerna. Detta sätts främst i relation till teoriavsnittet om, för, med 

och av. Den andra frågan, ”Vad anser man att det innebär med mångkulturell 

representation på museerna?” har utgått från frågor kring teorier om konstruktivism 

och essentialism, Taylors erkännandets politik, historiemedvetande och olika synsätt 

på mångfaldsbegreppet. Dessa teorier återkommer även i den tredje frågan, ”Vad 

anser man att museerna spelar för roll i ett mångkulturellt samhälle?”, men där sätts 

diskussioner främst i relation till Mahmoods mångfaldspolitiska modeller. 

 

Semistrukturerade intervjuer och hermeneutisk tolkning 
För att besvara och diskutera min problemställning har i det följande använts en 

kvalitativ metodik och intervjuer. Detta motiveras med att största delen av denna 

uppsats bygger på att söka kunskap via de erfarenheter och tillvägagångssätt som 

finns vid museerna. Därför har materialinsamlingen gjorts med avsikten att nå en 

subjektiv kunskap, personliga reflektioner om hur det är att arbeta med 

representations- och mångfaldsfrågor på museer. En kritik som brukar riktas mot 

kvalitativ forskning är att det ofta är svårt att dra generella slutsatser utifrån det 

resultat som det genererar (Ahrne & Svensson 2011, s.28-29). Syftet med denna 

studie är dock inte att uppnå ett resultat som är generaliserbart utan vad som istället är 

relevant är att söka kopplingen mellan museitjänstemannens förståelse och praktik 

inom ämnet.    

 

När man genomför en kvalitativ studie är det viktigt att ha en klar frågeställning över 

vad man vill ha reda på innan man börjar. En utgångspunkt är därför att använda 

frågeställningen och sätta den i relation till olika teorier som den kommit att beröra 

(se närmre föregående avsnitt Metod och urval). Vid formulerandet av frågor är det 

bra att se över logiska och rimliga samband mellan det man vill veta och det man vill 

mäta, till detta gjordes en operationaliserad översiktskarta baserad på olika 

frågeområden från teoriavsnittet – dessa är i sin tur relaterade till den övergripande 

frågeställningen. 
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Historiemedvetande 

 
På vilken basis 

har man valt ut 

ett historiskt 
material? 

 
Hur motiverar 

man detta urvals 

relation till 
samtiden? 

   

  
 

Mångfald 

 
Ligger fokus på 

mångfald efter 

sociala eller 
kulturella 

aspekter? 

 

 
Tar man hänsyn 

till båda 

aspekterna? 

 
Har man en 

deskriptiv, eller 

normativ syn 
på mångfald? 

  

 

 

Likavärde, särart eller 

ett mellanting 

 

Ska museer ha 

ett stort 

inflytande i 

formandet av 

identiteter? 

 

Eller ska man 

ha en neutral 

hållning till 

olikheter? 

 

Hur strävar 

museer efter att 

ge minoriteter 

och 

marginaliserade 
grupper ett 

erkännande? 

 

 

Har skapandet av 

representationer 

skett dialogiskt 

eller 

monologiskt? 

 

 

 

 

 

Konstruktivism eller 

essentialism 

 

Hur förhåller 

sig den 
förmedlade 

bilden av 

marginaliserade 
grupper/ 

individer till en 

etablerad 
historiesyn? 

 

 

Finns det någon 

ambition att 
dekonstruera 

etablerade 

bilder av 
marginaliserade

grupper/ 

individer? 

 

Går det att 

undvika att 
framställa 

dessa grupper 

som 
homogena? 

  

 

 

 

Om, för, med och av 

 

 
 

Hur har rollerna 

fördelats i 
samarbetet? 

 

Vilka utgör den 
deltagande 

gruppen? Hur 

har museet 
bedömt dessa 

som 

representativa? 

 

Vem är 
initiativtagare 

till samarbetet? 

Vad har museet 
haft för 

avsikter med 

att samarbeta? 

 

 
Har samarbetet 

skett i projektform 

eller är det 
integrerat i 

verksamheten? 

 

 
 

Har 

samarbetet 
fortsatt 

efteråt? 

 

Inför intervjuerna kom dessa frågeområden att fungera som stöd inför utformandet av 

intervjufrågor. Frågorna kom dock att få en betydligt mer informell framtoning och 

formulerades avsevärt öppnare, detta för att undvika en alltför strukturerad 

intervjuform. Alan Bryman kallar detta för semistrukturerade intervjuer, en 

intervjuform som erbjuder flexibilitet och utrymme för spontana följdfrågor, ett 

försök till att nå ett avslappnat samtal (Bryman 2011, s.413-416). Ett antal 

övergripande ämnen kom därför att fungera som en grund inför intervjuerna, vilket 

möjliggjorde att samtalen kunde utvecklas i en friare form.    
 

Till analysavsnittet användes en hermeneutisk metod, i en reflexiv tolkning av ett 

transkriberat material. Hermeneutik härstammar ursprungligen från studier av 

bibeltexter och en idé om att enskilda texter endast kan förstås i relation till en större 

helhet. Detta kan sedan utvidgas till att helheten innefattar textförfattaren och den 

samhälleliga kontext som denne verkar inom (Alvesson & Sköldberg 1994, s.115-

117). Centralt inom hermeneutiken är att tolkningar står i relation till kontexter och 

att forskarens förförståelser har inverkan på tolkningen (Widerberg 2002, s.26). Här 

har uppsatsens arbetsprocess och inläsning av olika teorier haft en stor inverkan på 

den tolkningsprocess som sedan resulterade i analysen, en sådan förståelse har gjort 

att tolkningarna är att uppfatta som subjektiva och i viss mån resultatinriktade. 

 

Alvesson & Sköldberg (1994, s.325) menar att reflexiv texttolkning går att ses utifrån 
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fyra samspelande nivåer – interaktion med empiriskt material och tolkning av dess 

innebörder är de två första, dessa behandlar forskarens bearbetning och möte med 

texten. I genomläsningar av mitt material valdes olika teman ut, dessa urval baserades 

på mina teorier som i sin tur grundades på frågeställningen. Genom att nedmontera 

olika delar från olika intervjuer och tematiskt sammanföra dessa delar, skapades en 

helhet som relaterade direkt till uppsatsens frågeställning. Till stor del var 

intervjuerna redan strukturerade på förhand, där flera intervjufrågor stod i direkt 

förbindels med vissa frågeområden. Den tredje nivån syftar till en kritisk tolkning av 

materialet, där analyserades texten i relation till ideologiska, politiska och sociala 

sammanhang. I avsnittet för analys har denna nivå kommit att utgöras av olika inslag 

av teoretiska diskussioner, i slutet av varje analyskapitel. Den fjärde nivån består av 

självkritisk och språklig reflektion över den egna texten med hänsynstagande till 

aspekter som auktoritetsanspråk och selektivitet. Ett sådant reflexivt resonemang 

kommer under slutdiskussionen att kritiskt återkoppla tolkningar och analyser sett i 

ljuset av uppsatsens slutsatser.      

 

Tre länsmuseer 
Det finns ett stort urval av svenska museer som arbetar med mångfaldsfrågor, för att 

kunna analysera svaren i ett bredare perspektiv kontaktades därför museipersonal från 

flera museer till att medverka i intervjuerna. Min uppfattning är att ju fler museer som 

ingår i undersökningen desto större chans att få fler olika perspektiv, men att tre 

museer var ett lämpligt och hanterbart antal för att genomföra studien. Som 

frågeställningen lyder så syftar denna uppsats snarare till att gå på djupet än på 

bredden; efter intervjuer på tre museer var mitt intryck att materialet var tillräckligt 

brett för att uppnå detta djup.    

 

Tanken var också att de medverkande museerna inte skulle vara allt för olika i sina 

inriktningar och uppdrag, detta för att ge möjlighet att kunna bedöma och likställa 

materialet i min analys. Därför gjordes ett målinriktat urval, där tre länsmuseer 

strategiskt valdes ut, dessa ansågs relevanta baserade på verksamhetsbeskrivningar i 

hemsidor och i olika dokument. De medverkande är uteslutande kulturhistoriskt 

inriktade länsmuseer, detta för att undgå diskussioner om olikartade uppdrag. 

 

 Bohusläns museum är ett regionalt museum med uppdrag att 

dokumentera, vårda och berätta om länets historia. Sedan 2006 är museet en del av 

den regionala förvaltningen Västarvet. Centrala nyckelord inom verksamheten är 

jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och internationalisering (Västarvet, Uppdrag till 

Västarvet 2012-2014). 

 

 Sörmlands museum är ett regionalt museum under Landstinget 

Sörmland och tillhör förvaltningen Kultur och Utbildning. Museet har uttalade 

visioner med mångfald och interkulturell dialog där man på ett inkluderande sätt ska 

vara öppet och angeläget för skiftande grupper och bjuda in dessa till 

historieskrivningen och museets verksamhet (Sörmlands museum, Vision, uppdrag, 

kännetecken och värdegrund).   

 

 Örebro läns museum är en stiftelse med landstinget och länets 

hembygdsförbund som huvudmän. Bland museets verksamhetsmål för perioden 

2012-2014 beskrivs profilen ”barnvänligt och samhällsangeläget”. Museet driver 
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bland annat det nationellt förankrade mångfalds- och normkritikprojektet Norm, 

Nation och Kultur (Örebro läns museum, Våra mål!, 2012). 

     

Sju informanter 
Den följande analysen kommer genomgående att beskriva de intervjuade som 

informanter. Holme och Solvang (1997) beskriver skillnaden mellan respondenter och 

informanter, där de förstnämnda utgår efter en intervjuform där personen är direkt 

berörd av det fenomen intervjun bygger på, medan i en informantintervju ses 

personen mer som en källa till information. Med den semistrukturerade 

intervjuformen och ett upplägg där intervjufrågorna tillåtit öppna svarsmöjligheter har 

den intervjuades svar mer setts som information i olika uttrycksformer av kunskap, 

synsätt och erfarenheter, därav informant och inte respondent (Holme och Solvang 

1997, s.102). 

 

Inför intervjuerna gjordes ett mailutskick till personalen på museerna, där lämnades 

en förfrågan riktad till personer med erfarenheter och intresse inom mångfaldsarbete. 

Därefter fick museipersonalen ge respons på deltagandet genom att motivera sin 

medverkan. Holme och Solvang beskriver detta som ett systematiskt urval, vilket 

förutsätter en viss kunskap om informanten och en medveten strategi för vad 

forskaren vill komma fram till. En sådan strategi kan dels vara inriktad på att nå en 

variationsbredd, till exempel att öka informationsinnehållet genom hänsynstagande 

till kön, ålder, livssituation och liknande som kan vara signifikant för studien. En 

annan strategi är att göra ett medvetet val genom att rikta sig till informanter med 

kunskap inom de företeelser man söker (Holme & Solvang 1997, s.102). I mitt urval 

kom fokus uteslutande att ligga på kunskap om- och intresse för ämnet, faktorer som 

informanters kön, ålder och bakgrund påverkade inte urvalsprocessen. Statistisk 

generalisering och representativitet är inget centralt syfte inom kvalitativ forskning, 

istället är syftet att öka ett informationsflöde och skapa djupare förståelse kring det 

ämne man undersöker. Forskningsprocessens alla urval, i allt från 

undersökningsenheter, informanter och ämnesval sker varken slumpmässigt (i 

statistisk bemärkelse) eller tillfälligt (i vardaglig betydelse). Istället präglas urvalen 

inom kvalitativ forskning av vissa medvetet utformade kriterier som är teoretiskt eller 

strategiskt utformade (Holme & Solvang 1997, s.101). Slutligen kom sju informanter 

att delta, varav två stycken vardera på Sörmlands museum och Örebro läns museum 

och tre från Bohusläns museum. Den ursprungliga ambitionen var dock att fördela 

antalet informanter jämt mellan museerna, men vissa förhinder och sjukdomar kom 

att omöjliggöra detta. Efteråt kunde dock konstateras att urvalet var tillräckligt och 

därmed behövdes inga intervjuer kompletteras. Bland de intervjuade medverkar 

museipersonal med blandade professioner och sysselsättningar inom museerna, 

eftersom syftet inte varit att jämföra museerna emellan har urvalet därför inte baserats 

på att söka en ekvivalent medverkan. Därför är också informanternas sysselsättningar 

varierande, vid något museum medverkade utställningsproducenter och antikvarier, 

på ett annat museum deltog en museichef. Holme och Solvang understryker 

intervjupersoners villighet att delta som en förutsättning för att nå det 

informationsinnehåll man söker (Holme & Solvang 1997, s.102). Detta har också 

varit grundläggande för mina intervjuer, där deltagandet bygger på intresse från den 

andra parten. 
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Källkritik 
Kvalitativa metoder och intervjusituationer ger många fördelar i möjligheten att 

komma nära de personer man intervjuar, närheten är viktig eftersom man fokuserar på 

enskilda personers inställningar, kunskaper och tankar kring ett ämne (Bryman 2011, 

s. 371). Här medföljer emellertid också en problematik där ett ämne som mångfald 

och självreflexioner över subjektiva hållningar kring ämnet kan upplevas som 

känsligt att prata om och svårt att återge inom intervjuformens ramar. Hur den 

intervjuade bedömer museet och olika synsätt på mångfaldsarbete riskerar förmedla 

bilder som ligger långt ifrån verkligheten, ett sätt att försöka nå en så sanningsenlig 

bild som möjligt har här varit att garantera de intervjuade en anonymitet. En annan 

nackdel med intervjumetodens närhet är att forskaren och intervjupersonen medvetet 

eller omedvetet påverkar varandra, i längden kan sådant påverka hur frågor och svar 

formuleras samt tolkningen av den insamlade empirin (Bryman 2011, s.371-372). 

Neutralitet är svårt inom kvalitativ forskning, ett sätt att i möjligaste mån öka detta 

har varit som ovan nämnts, genom försök till så öppna intervjufrågor som möjligt 

utan att lägga in egna värderingar. Även under transkriberingen av intervjumaterialet 

har neutralitet varit eftersträvansvärt, dock bör fastslås att texter av ett sådant slag 

präglas av urval och bortprioriteringar och ska därför inte ses som objektiv i någon 

form. 

 

För att undvika avvikelser i ett material, är dess validitet och reliabilitet viktigt att ta i 

beaktande. Dessa begrepp är vanliga inom den kvantitativa forskningen, men Alan 

Bryman (2011, s. 352-353) diskuterar relevansen för detta även inom den kvalitativa 

forskningen, även om dessa begrepp kan behöva justeras inom kvalitativa metoder. 

Genom att dela upp begreppen i externa- respektive interna delar ges en översikt över 

hur reliabilitet och validitet kan förstås. Här syftar extern reliabilitet på ett 

generaliserbart resultat och möjligheten att uppnå samma resultat vid en liknande 

studie. Extern validitet visar om resultatet är applicerbart på andra verksamheter. 

Inom kvalitativ forskning kan dock ovanstående generaliserbarhet vara svår att uppnå 

eftersom de fenomen som studeras, i detta fall museer och dess personal, är under 

ständig förändring och utveckling – resultatet kan därför anses vara svåruppnåeligt. 

Sett utifrån ett längre tidsperspektiv är det därför viktigt att se att undersökningen är 

skriven under en expansiv period under våren 2013, utifrån ett avgränsat urval museer 

och informanter. Intern reliabilitet påvisas genom en konsensus i hur materialet ska 

tolkas och analyseras, det blir därtill viktigt att redovisa så utförligt som möjligt hur 

en sådan process har gått till (se närmre under avsnittet Analys). För att öka 

pålitligheten har intervjuerna spelats in med diktafon och därmed gett möjlighet att 

lyssna in materialet noggrannare, detta för att undvika misstolkningar. Intern validitet 

bygger på resultatets trovärdighet, i detta fall har analystexter efterhand skickats ut till 

berörda informanter som därmed fått möjlighet att läsa och stämma av materialets 

validitet.            

 

Avgränsningar 
Uppsatsen gör inte anspråk på att ge en översiktlig bild över de olika museernas 

verksamhet och mångfaldsproduktion. Utanför ramen hamnar även hur museerna 

arbetar med mångfaldsperspektiv i personalsammansättningar och hur man jobbar 

med att få bredare representation inom organisationerna. Materialinsamlingen har 

inriktat sig på museer som arbetar medvetet och aktivt med mångfaldsfrågor, denna 

studie kan därmed inte sägas ge någon rättvis bild av svenska museers 
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mångfaldsarbete, i en vidare studie skulle en mindre koncentrad urvalsprocess kunna 

ge ett annat resultat. Studien syftar inte heller till en jämförelse museerna emellan 

utan snarare till att sammanfoga erfarenheter, resonemang och kunskap från dem. 
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Analys 
 

Utifrån intervjuerna och det transkriberade materialet gjordes en reflexiv textanalys, 

där informanternas svar fördelades efter olika teman och ämnen. Detta har resulterat i 

tre huvudsakliga teman, produktion, representation och organisation. Kapitlen berör 

en rad olika ämnen och frågor som har placerats in under ett antal underrubriker, vilka 

dessa teman är kommer att presenteras närmre under varje kapitels inledning. Varje 

kapitel knyter också an till uppsatsens frågeställningar, där de tre övergripande 

frågorna relaterar till varsitt tema. Analysens texter är utformade som en återberättelse 

av intervjuerna, det är med andra ord genomgående min egen röst som refererar till 

olika informanters svar och redogörelser. Texten binder ihop olika sammanhang, detta 

för att göra den mer lättläst och skapa en bättre förståelse för läsaren. Analystexten tar 

också stöd i ett antal olika citat, här råder en överenskommelse med informanterna att 

dessa citat återges anonymt. Genomgående är informanterna anonyma, men i vissa 

fall har deras diskussioner behövt sättas i relation till deras arbete på museerna. 

Eftersom uppsatsens syften är att dels lyfta fram goda exempel men även att diskutera 

mer problematiska delar av mångfaldsarbetet, så kommer institutionerna delvis att 

namnges - men även anonymiseras. 

 

Intervjuerna ägde rum under några veckors tid i mars 2013. Samtliga av dem har 

utförts på plats på de olika institutionerna i Nyköping, Uddevalla och Örebro. En 

viktig förutsättning var att mötas på plats och inte genom mail- och telefonintervjuer, 

detta eftersom frågeställningen syftar till att nå personlig och empirisk kunskap vilket 

kan kräva en viss form av tillit mellan forskare och informant (Holme & Solvang 

1997, s. 106). De allra flesta intervjuerna har ägt rum på informanternas kontorsrum, 

men i vissa fall även i olika uppehållsrum på museerna, en förhoppning är att 

informanterna känt sig trygga i den miljön. Sammanfattande kan sägas att 

intervjuerna har skilt sig en del från varandra, den öppna formen och fria 

intervjuformen som eftersträvats har gjort att diskussioner och följdfrågor gett 

intervjuerna olika karaktär. En utmaning i intervjusituationer är att förhålla sig 

objektiv inför frågorna, diskussioner av normativ karaktär kan ge sken av att 

informanterna svarar det som forskaren förväntas vilja höra (Holme & Solvang 1997, 

s.106-107). En svår gräns uppstår då en givande diskussion kan kräva att båda 

parterna bjuder på sig själva, en viktig detalj blev därför att försöka inleda varje 

intervju med att berätta om mig själv och beskriva min studie. Några av de 

intervjuade har arbetat tillsammans med varandra i olika projekt, därför blev det 

viktigt att ställa öppna frågor som gav möjlighet för informanterna att själva relatera 

fritt. Flera har därför berättat om arbetserfarenheter från tidigare museer. Längden på 

intervjuerna har varierat från mellan 40 minuter och upp till 1 timma och 30 minuter, 

det var viktigt att inte sätta en tydlig gräns då diskussioner har utvecklats på olika sätt 

och vissa informanter tenderat att prata in sig på sidospår som varit irrelevanta för 

studien. Exempel på sådana sidospår är saklig information angående diverse projekt, 

olika slags bakgrundsfakta kring specifika föremål och utställningsmaterial. Detta har 

emellertid bidragit till den eftersträvade fria intervjuformen, intrycket är att samtalen 

har präglats av en ömsesidig öppenhet och ärlighet. 
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Produktion 
Följande avsnitt lägger fokus på museernas produktion, utifrån en ingång i uppsatsens 

frågeställning och den första frågan; Hur arbetar museerna i undersökningen med 

mångfald? Under intervjuerna har samtalen tagit utgångspunkt i särskilda 

utställningar, program och projekt och ställt vidare frågor relaterade till uppsatsens 

teorier. För att enklare synliggöra kopplingen mellan innehåll och teori är kapitlet 

indelat i ett antal underrubriker, dessa samlar olika teman som uppstått under 

intervjuerna. Den första delen kallas Mångfald är att samarbeta och besvarar frågor 

kring informanternas inställning till mångfaldsarbete. Nästföljande avsnitt är betitlat 

Att arbeta med och för och fokuserar på vilka man arbetat med och varför man arbetat 

som man har gjort. Fokus har även riktats på huruvida arbetet varit implementerat i 

organisationen eller bedrivits i projektform? Att implementera normkritik i 

verksamheten tar utgångspunkt i informanternas berättande om ett mångfaldsarbete 

av mer inåtriktad karaktär. Stycket som kallas Att göra urval besvarar frågor kring 

varifrån initiativen till samarbeten kommer, här berörs även informanternas syn på 

eventuella urvalsprocesser kring samarbetspartners. Rubriken Gränser och 

svårigheter i samarbeten är av utvärderande karaktär: uppstod några svårigheter? Hur 

har rollfördelningen sett ut? Hur stort inflytande har publik och målgrupper haft? 

Finns det gränser för ett sådant arbete? Hela kapitlet binds slutligen samman i en 

avslutande Diskussion, här diskuteras innehållet i kapitlet utifrån uppsatsens teorier. 

Främst ligger fokus på ”om, för, med och av” och en diskussion rörande 

produktionernas syfte, urval, roller och gränser.      

 

Mångfald är att samarbeta 
Det råder hos informanterna vid de olika museerna en samstämmig bild av att 

institutionellt kulturarvsarbete kräver utbyte och samarbete utanför sektorsgränserna. 

Man talar i högre grad om att det auktoritära museets tid är förbi och att traditionellt 

museiarbete i utställningar och dokumentationer i det närmaste måste ske i ett 

samskapande, annars förlorar man i legitimitet. I mindre grad talar man om ett 

självständigt museiarbete, även om några informanter erkänner att museivärlden kan 

bli ganska introvert. Man vänder sig ofta inåt, istället för att blicka utanför sektorn. 

Det framhålls även att traditionens makt är stor inom museer och man går ofta på 

säkra kort när det gäller att hitta samarbetspartners. 

 

En av informanterna menar att det hänt mycket inom museisektorn de senaste tio åren 

och säger att man numera ser samarbete som ett naturligt och viktigt inslag i sitt 

arbete. Det rikstäckande projektet Agenda Kulturarv beskrivs som katalysator i 

sammanhanget, även om informanten framhåller att det egentligen inte är något nytt 

att folk sitter i olika samarbetesgrupper - i synnerhet inte när man arbetar med 

kulturmiljöunderlag. En annan informant är inne på samma linje, att ett uppvaknande 

har skett under de senaste åren. Bland annat framhåller man det etniska 

mångfaldsperspektivet och att museets samlingar knappast avspeglar samhället, detta 

beskrivs som en utmaning inför framtiden. Faktumet att en femtedel av landets 

befolkning har utländsk bakgrund innebär att museer måste man arbeta bredare för att 

nå dessa. 

 

Ett ökat samarbete ställer också krav på den enskilde museitjänstemannen, det 

handlar om att lämna över en del av inflytandet och en del av berättarmakten. En 

informant beskriver balansen att vara öppen – men samtidigt inte abdikera, utan man 
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måste fortfarande framhålla sin profession och att man är skolad. ”Men det gäller ju 

att ställa den egna kunskapen till förfogande, inte använda den till att slå i skallen på 

människor”. Att arbeta samskapande kan också vara en nödvändighet, beskriver en 

informant och framhåller sina erfarenheter av att jobba vid ett museum med mindre 

resurser, där man ofta skar ned på personal. En konsekvens av detta var att man 

ovillkorligen fick jobba mer med människor utanför museet. 

 

Att arbeta med och för 

Att arbeta med mångfald kan se ut på många olika sätt, det är något som visat sig 

tydligt efter att ha mött ett antal museitjänstemän från tre länsmuseer. Det är 

framförallt i det bakomliggande syftet till varför man arbetar med mångfald, som 

skiljer institutionerna åt. En viktig faktor som spelar in är också vilka man jobbar 

med, beroende på vilka grupper och individer man samarbetar med påverkas också 

syftet därefter. På Bohusläns museum har man i nästan tio år arbetat med den 

nationella minoritetsgruppen resandefolket i en rad olika projekt. Som en 

bakomliggande faktor till detta nämns vikten av att resande ska få berätta om sig 

själva och sin kultur, eftersom deras historia är kantad av förtryck. Även faktumet att 

resande ofta klumpas ihop med minoritetsgruppen romer gjorde att museet valde att 

lyfta fram resandefolket, detta har bland annat resulterat i en basutställning på museet, 

en bok om utgrävningsplatsen Snarsmon och hemsidan Den skandinaviska 

resandekartan. En viktig samarbetspartner i dessa arbeten har varit organisationen 

Kulturgruppen för resandefolket som deltagit vid allt från arbeten vid utgrävningar, 

utställningsplanering och programverksamhet men även som kontaktpersoner till ett 

vidare nätverk. Bakgrunden till detta samarbete var vid upptakten av utgrävningarna 

av området Snarsmon i Bohuslän, där flera resande kom att bli engagerade i arbetet. 

Efter ett par år av samarbete resulterade detta i en bokproduktion och basutställningen 

Möt resandefolket, där Kulturgruppen för resandefolket bidrog med föremål och 

berättelser som sedan museet har förvaltat och framställt. Vad som beskrivs som 

lyckosamt är att samarbetet med resande har fortsatt genom alla åren, de olika 

projekten har avlöst varandra och man har hela tiden byggt på och utvecklat 

kontakten. En informant framhåller vikten av att arbeta långsiktigt med 

minoritetsgrupper, just för att motverka en misstro från gruppen: 

 
Det fanns kanske en tanke från deras sida att det blir nog bara ett projekt och sedan inget 

mer, då kände vi att vi behövde göra något beständigt för att visa något. Sen kom planerna 

på den fasta utställningen 

 

Med en fast utställning baserat på resandes historia innebär också ett långt framtida 

utbyte mellan folkgruppen och museet. För närvarande pågår projektet Den 

skandinaviska resandekartan, ett svenskt-norskt utbyte där man har utvecklat 

kontakter med flera resandeföreningar tillsammans med Östfoldmuseene i Norge. Ett 

syfte med det projektet är att lokalisera och dokumentera det dolda kulturarv som 

finns kring de platser som har anknytning till resandefolket. En informant avslöjar att 

det på sikt vore intressant att utvidga det spår som man påbörjat och menar att man på 

museet pratat om att lyfta fler minoriteter i samhället. 

 

På Örebro läns museum råder ett liknande resonemang, det finns perspektiv och 

frågor som är kraftigt underrepresenterade i det traditionella kulturarvet och det är 

därmed en angelägenhet att lyfta fram dessa, menar en av informanterna. I nuläget är 

man i startfasen av att arbeta med romer och ett hbtq-spår, informanten beskriver 
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komplexiteten i att arbeta med normkritiska perspektiv och frågor i förmedlande 

situationer då ett faktum är att hbtq-personer, resande och romer diskrimineras 

dagligen runt om i Sverige. En svårighet ligger därför i att vara konsekvent och 

behandla grupper på ett lika sätt, informanten berättar om ett annat svenskt museum 

som samarbetat med romer. När det sedan framkom att en av dessa var homosexuell 

vände sig de övriga emot detta och hotade med att dra sig ur samarbetet. Detta 

medförde att museet plockade bort personen och dennes berättelser. Museet var där i 

högsta grad bidragande till en exkludering, därför blir dessa frågor oerhört svåra och 

oerhört laddade menar informanten. Kontroverser och hierarkier återfinns inom alla 

grupper, så även hos minoriteter – en av de stora utmaningarna är därför att arbeta 

konsekvent och behandla dessa lika. 

   

Ett annat sätt att arbeta med mångfald är i form av olika programverksamheter. På 

Sörmlands museum i Nyköping driver man en slöjdverksamhet där ett flertal olika 

program är direkt riktade till en mångkulturell publik. Bland annat projektet 

Kulturarv och språk som har ett dubbelt fokus, där man eftersträvar ett utbyte mellan 

internationella slöjd- och hantverkstraditioner. Samtidigt finns en tanke om slöjd som 

ett slags integrerande redskap för att lära känna det svenska språket. Informanten 

beskriver den demokratiska dimensionen som finns inom slöjdverksamhet, att slöjden 

i sig är global och att det finns en igenkänningsfaktor i tekniker, material och föremål. 

Men även pedagogiskt fungerar slöjden på ett avdramatiserande sätt, då hantverk är 

ett universellt språk och det därmed blir mindre fokus på det språkliga. Under 

projektets början har museet utvecklat ett samarbete med organisationen Afarhjälpen 

för att samordna möten med en internationell publik. Afarer är nomadgrupp från 

Östafrika och denna folkgrupp har ett starkt fäste i Nyköping, informanten beskriver 

deras kontaktnät som värdefullt för att nå ut till andra folkgrupper. En annan 

bakomliggande tanke är att mötet sker utanför museets väggar - upptaktsträffen ägde 

rum i Afarhjälpens lokaler vilket informanten beskriver som en publikdragande 

faktor. Slöjdverksamheten på museet har även på senare år haft ett samarbete med SFI 

och Åsa folkhögskolas invandrarkurs, även här med syfte att lyfta den universella 

slöjden och låta deltagare både praktiskt och teoretiskt mötas kring olika föremål och 

tekniker. Informanten berättar även att det finns planer på att starta en slöjdklubb 

liknande den som Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund driver på olika 

ställen i landet, vanligtvis fungerar dessa genom att man betalar en avgift per termin - 

men i Sörmlands museums regi finns istället en plan på öppen slöjdklubb i ett 

segregerat bostadsområde där det är drop-in varje gång och kostnadsfritt. 

 

Länsmuseerna i Bohuslän, Sörmland och Örebro bedriver alla samarbeten med 

grupper och människor i projekt och tillfälliga programverksamheter. Men samtidigt 

är man också noggrann med att framhålla att mångfaldsperspektiv egentligen ska 

genomsyra hela verksamheten och att dessa projekt ska ses som specifika insatser för 

vissa grupper, då man anser att det finns ett behov av att lyfta marginaliserade 

grupper. Detta är dock inte oproblematiskt, en informant framhåller en fara med att 

uttalat gå ut och samarbeta med särskilda grupper. Det kan sända fel signaler att man 

prioriterar vissa frågor. Att arbeta i projekt är i första hand en resursfråga menar en 

informant, man har inte ekonomi och personal för att kontinuerligt bedriva 

samarbeten. Därmed kommer man aldrig ifrån att man måste arbeta kortsiktigt och 

med ett begränsat antal.   
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Att implementera normkritik i verksamheten 
Projekten till trots så finns ändå en förhoppning att mångfaldsperspektiven ska 

genomsyra allt arbete på museerna. En informant menar att för att dessa frågor ska bli 

långsiktigt framgångsrika krävs kunskap och kompetensutveckling. På Örebro läns 

museum driver man två idébaserade projekt som vänder sig inåt till den egna sektorn. 

Med idébaserat menas att man i utbildande syfte vill lyfta ett tänk kring 

mångfaldsfrågor och normkritik hos personal på olika kulturinstitutioner. Enligt en 

informant ligger tyngdvikten på att implementera ett normkritiskt tänkande och 

berättar hur projektet Norm, Nation och Kultur tagit utgångspunkt i en utbredd 

främlingsfientlighet i samhället och hur odemokratiska grupperingar kommit att göra 

anspråk på museernas och kulturarvsinstitutionernas retorik. Därför handlar en stor 

del av det projektet om hur museerna ska förhålla sig till främlingsfientlighet, men 

även hur museer kan arbeta för att ifrågasätta förlegade strukturer. Genom 

utbildningar, seminarier och konferenser har dessa ämnen involverat museer från hela 

Sverige och för att bredda perspektiven har även journalister, samhällsdebattörer samt 

även stiftelsen Expo och RFSL deltagit i dessa evenemang. Ett annat nystartat projekt 

är Att störa homogenitet som även det utgår från en idébaserad grund med ett antal 

viktiga och bärande idéer – här framhålls att en utgångspunkt för arbete med 

kulturarv måste ses utifrån ett människorättsperspektiv. Det finns därmed en koppling 

direkt till praktiska sysselsättningar och arbeten med utställningar, dokumentationer 

och framställningar som ska präglas av människors lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter – oavsett kön, funktionsnedsättning, etnisk eller kulturell bakgrund, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 

eller ålder. Det handlar alltså om att odla en relation mellan kulturarvsarbete och 

mänskliga rättigheter. På Bohusläns museum berättar informanterna om sin 

medverkan i en arbetsgrupp för mänskliga rättigheter som bedrivs tillsammans med 

förvaltningen Västarvet, planen är att ordna en verksamhetsdag där alla på museet 

deltar och framöver även skapa en verksamhetsplan som genomsyras av ett 

människorättsperspektiv. En informant menar att man vill komma bort ifrån att arbeta 

med dessa frågor i små projekt, att arbeta utifrån mänskliga rättigheter ska vara 

naturligt när man sitter och planerar inför kommande arbeten. 

 

Att göra urval 
Enligt en informant på Örebro läns museum kommer initiativen till att samarbeta 

ytterst sällan utifrån, utan allt som oftast sker dessa i relationer och möten med andra. 

Om man vill vidga sig är öppenhet ett nyckelord, men däri ligger också en svårighet 

menar en av informanterna och pekar på att det är en demokratisk skyldighet att bjuda 

in alla, men om det samtidigt kommer grupper som står för en odemokratisk 

åskådning så måste man välja bort. Samtliga informanter lyfter fram vikten av att 

nätverka sig fram till kontakterna, i samarbetet med Afarhjälpen på Sörmlands 

museum har några ungdomar från ett annat slöjdprojekt fungerat som dörröppnare 

och hjälpt till med språklig kommunikation mellan museet och afarerna. Slöjd och 

många andra programverksamheter har ofta en demokratisk grund där man riktar sig 

till en bred målgrupp, där fokus snarare ligger på att få publiken att ta initiativet och 

hitta verksamheten. En informant från slöjdprojektet med Afarhjälpen berättar att 

första träffen drog en stor och blandad publik och att deltagandet knappast skulle varit 

så bra om enbart museet gått ut och informerat, nu bidrog också Afarhjälpen med att 

sprida information och deras kontaktnät är värdefullt. På Örebro läns museum och 
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inför det kommande hbtq-arbetet kommer RFSL vara en viktig samarbetspartner, men 

inte primärt som organisation utan som en viktig ingång i form av dess kontaktnät. 

 

Urvalsprocesser blir en betydligt mer känslig fråga om man arbetar med folkgrupper, 

där man ofrånkomligen ställs inför ett dilemma kring representation. I 

utställningsarbetet med resande blev Kulturgruppen för resandefolket den 

samarbetspartner som Bohusläns museum kom att arbeta med. Dock framhåller man 

hur man under arbetets gång varit öppna utåt, att det inför arbetet bjöds in brett till 

olika parter men att det i slutändan blev Kulturgruppen som tog mest aktiv del i 

arbetet. En informant erkänner att det blir extra speciellt när det handlar om en grupps 

identitet och ursprung och då kan man inte mer än vara öppen rakt igenom. En annan 

informant framhåller att man rent praktiskt inte kan samarbeta med alla då det blir en 

alldeles för tungrodd process – därför måste öppenheten finnas där så att man inte 

hamnar i fällan om ”vem det är som berättar, om det är rätt eller fel person”, att 

samarbeta får inte handla om att utesluta.      

 

Gränser och svårigheter i samarbeten 
För att underlätta en arbetsprocess tillsammans med grupper är det nödvändigt att 

fördela roller i ett tidigt stadium. Frågor kring detta är relevanta för att se hur mycket 

plats institutionen ska ge till samarbetspartnern, om det finns tydliga gränser för vem 

som gör vad – eller om det är ett processinriktat arbete utan ett på förhand givet mål. 

En informant på Örebro läns museum berättar om sina erfarenheter från ett tidigare 

museum där vissa samarbeten skedde utan en bestämd rollfördelning; 

 
Jag tror inte jag har nån lust att arbeta så förutsättningslöst som jag har gjort på de museer 

jag jobbade på förut. Det har ofta blivit processinriktat och så fick man se vart det ledde. 

Många gånger kan det ju bli två helt olika bilder över vad man håller på med. 

 

Vad som blir tydligt i informanternas svar är att rollfördelning har större betydelse vid 

samarbeten som strävar mot ett gemensamt mål. Det kan med andra ord finnas 

skillnader om man talar om pedagogisk verksamhet eller utställningsarbete, 

åtminstone vittnar informanternas svar i denna studie om detta. En sådan skillnad gör 

sig synlig i det arbete som Bohusläns museum förde tillsammans med resandefolket, 

där beskriver informanterna att man gjorde upp rollfördelning, förutsättningar och 

resurser i ett tidigt stadium. Slöjdverksamheten på Sörmlands museum har en 

betydligt mindre formaliserad rollfördelning, där museet har tagit på sig ett visst 

ansvar för kommunikation med pressen och tillhandahållande av vissa slöjdmaterial. I 

några fall finns gränser inom samarbeten, en informant på Bohusläns museum 

berättade om svårigheter inom utställningsarbete och visuella framställningar:   

 
Det här med utställningar, det kanske inte är så många som förstår det här med dess 

möjligheter. Man måste vara lite insatt i organisationen[…] Utställningstexter är ju en viss 

typ av genre. Det kan nästan vara lite poetiskt sådär. Och där kan jag känna att det blir lite 

av en krock om man samarbetar med någon   
 

Det råder överlag en viss konsensus bland informanterna att museiprofessionen 

handlar en del om att paketera ett innehåll och att fylla på med sina kompetenser. En 

informant menar att man måste sätta gränser då det även handlar om att verka 

förtroendeskapande utåt och att man där inte kan förväxla roller; att museet inte 

agerar talesman för någon grupp och vice versa - att man undviker att bli ett 
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identitetspolitiskt redskap. Informanten menar att det inte är ovanligt att många 

grupper har en tydlig politisk agenda, men det är då viktigt att museet vet vad man 

vill i just det samarbetet - att man är medveten om vilken bild man är med och 

producerar. Att verka förtroendeskapande tycks vara en utmaning för museerna, några 

informanter framhåller något motvilligt hur arbetet med minoritetsgrupper kan 

innebära vissa svårigheter om man inte får förtroende. 

 
Det är klart att misstänksamheten mot oss som institution är stark. Vi är ju en del av det 

samhälle som har förtryckt dom i århundranden. Och där måste man ju bryta igenom och 

sånt kan ta tid   
 

På Bohusläns museum har man goda erfarenheter av förtroendeskapande arbete efter 

utbytena med resandefolket. En informant framhåller betydelsen av att man inte är en 

myndighet, utan att man är något mer obundet och fritt. På frågor om svårigheter 

inom mångfaldsarbete tycks kommunikation vara ett återkommande tema hos 

informanterna och att detta kan komma till utryck språkligt såväl som kulturellt. En 

informant berättar om ett upptaktsmöte inom en slöjdverksamhet med kulturellt 

blandad publik, där framkom åsikter att man pratade en alldeles för svår svenska. I 

det fallet fick man tänka om och förhålla sig mer kortfattat och prata mer i relation till 

det man skulle göra. En annan åsikt som uppkommit är svårigheten om samarbeten 

blir för personknutna, att projekt står och faller med enskilda individers medverkan. 

En informant på Sörmlands museum berättar om ett äldre projekt där man gjorde 

dokumentationer kring migrationsverket i Flen, där togs extern personal in för att 

arbeta med detta. Då museerna inte sällan har tillfälligt anställd personal kan det i 

sådana fall bli svårt att följa upp samarbeten med externa parter. 

 

Diskussion 
Museipersonalen har i intervjuerna visat på en rad olika förhållningssätt museer kan 

ha till sin publik, men där den allrådande åsikten är att extern delaktighet är en 

nödvändig och naturlig del av deras museiarbete. Flera av projekten visar på ett 

bakomliggande syfte att lyfta grupper som anses vara underrepresenterade, denna 

angelägenhet markerar tydligt att detta är museer som tar ett ansvar inför sin 

profession. Med utgångspunkt från Bernard Eric Jensens dikotomi lekmannahistoria – 

fackmannahistoria rör det sig uteslutande om det senare perspektivet, där det är 

tydligt att museipersonalen i intervjuerna uppvisar en förståelse för sin potential att 

skapa möjligheter och öka olika gruppers inflytande.        

 

Mångfaldsarbete sker ofta i projektform, något som vissa informanter framhållit som 

beklagligt. Nina Edström och Charlotte Hyltén-Cavallius menar på att det kan finnas 

motvilja hos institutioner att erkänna att man lyfter ut mångfaldsfrågor och göra 

specifika insatser för en viss publik, att man därmed löper en risk att stigmatisera och 

kategorisera (Edström & Hyltén-Cavallius 2011, s.16). Informanterna i denna studie 

har dock varit noggranna med att påpeka att det ska finnas mångfaldsperspektiv i allt 

man gör, flera av dem framhåller också de insatser man gör för att utbilda personalen. 

Värt att nämna är de idébaserade projekten på Örebro läns museum, där 

resonemanget snarare ligger i att arbeta normkritiskt och använda ett 

människorättsperspektiv på kulturarvsarbetet än att specifikt lyfta fram särskilda 

mångfaldsfrågor. En förklaring till att museer arbetar med mångfald i projekt tycks 

dock ligga i att det är allt för resurskrävande att arbeta långsiktigt och upprätthålla 

kontakter med publik över en längre tid. Här utgör dock Bohusläns museum ett 
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undantag i deras arbete med resandefolket som pågått i nästan ett decennium och där 

projekten istället har avlöst varandra. En svårighet i kontakter mellan museer och 

externa grupper är hur kommunikationen kan vara baserad på enskilda 

kontaktpersoner, detta berättade en informant som uttryckte en rädsla huruvida 

kontakten med flera externa grupper skulle fortgå efter dennes tid på museet. ”Det får 

inte stå och falla med mig”, menade informanten och syftade på hur kortvariga 

projekt också kan innebära kortvarig kontakt med publiken. 

 

Att arbeta med öppenhet har varit ett återkommande ledord under intervjuerna, men 

då initiativen till samverkan sällan kommer utifrån anses nätverkande vara 

nödvändigt för museerna. En åsikt som uppkom var dock att man rent praktiskt inte 

kan samarbeta med alla, därför måste något form av urval göras. Ett sätt för museer 

att undvika att själva göra ett sådant ställningstagande är att använda sig av 

referensgrupper och kontaktföreningar liknande de exempel som informanterna gett i 

intervjuerna: bland annat Kulturgruppen för resandefolket, Afarhjälpen och RFSL. I 

antologin Demokratiskt kulturarv diskuterar Annika Alzén olika brukargruppers 

inflytande på historiebruk vid institutioner, där engagerade och organiserade 

föreningar ges större inflytande än enskilda besökare och tillfälliga brukargrupper. 

Alzén beskriver dessa eldsjälar som kulturarvsentreprenörer, vilka intar en position 

mellan professionella och amatörer (Alzén 2006, s.161-162). Om sådana föreningar 

och grupper kan fungera som ett kontaktnät för att nå ytterligare människor undviker 

museer att ses som utpekare av kultur, över vad som anses representativt. Vad som 

dock bör tas i beaktande är huruvida sådana kontaktgrupper står för en demokratisk 

åskådning, en risk med ett sådant samarbete är att vissa röster exkluderas utifrån 

kontaktgruppers olika intressen. När samarbeten utvecklas kan det därför vara viktigt 

att museerna klargör vilka avsikter och förutsättningar som råder. 

 

Nina Simon framhåller två grundläggande ytterligheter i varför museer väljer att 

samarbeta, den ena relaterar till att skapa en samhällsdialog mellan museet och 

medborgarna – medan den andra är dess raka motsats, att man ser deltagandet som en 

del i skapandet av en enhetlig bild, där man fokuserat på ett innehåll som stämmer 

överens med en produkt, t.ex. utställningar eller böcker mfl. Dessa olika ytterligheter 

inom samarbeten medför också en stor skillnad i synen på rollfördelningen, där det 

oftast innebär att det förstnämnda synsättet, med fokus på samhällsdialog, kräver 

lösare tyglar - medan det målinriktade och produktbaserade samarbetet har en 

tydligare rollfördelning (Simon 2010, s.222-223). Denna skillnad är även synlig i hur 

informanterna på Bohusläns museum beskriver sitt arbete med resandefolket, där man 

gjorde upp roller, förutsättningar och resurser mellan de båda parterna i ett tidigt 

skede. Slöjdverksamheten på Sörmlands museum har en betydligt mindre 

formaliserad rollfördelning där museet har tagit på sig ett visst ansvar för 

kommunikation med pressen och tillhandahållande av vissa slöjdmaterial. Simon 

framhåller i sina argument vikten av att museerna och dess inblandade personal i 

projekten har ett så litet inflytande som möjligt i diskussioner och 

kunskapsproducerande sammanhang och istället lägger fokus på hur det ska 

framställas (Simon 2010, s.224). Detta tänkande känns igen i resonemangen från 

Bohusläns museum där man några informanter framhåller en tydlig gräns i det 

visuella och att framställa en utställning. 
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Några informanter har gett indikationer på att samverkan och medskapande har blivit 

allt viktigare i deras arbete under de senaste åren, att perspektiven ”om och för” 

övergått till ”med och av”, men i de samarbetsprojekt som presenterats i intervjuerna 

lyser perspektiven för och med starkast. Det är emellertid svårt att peka på entydiga 

förhållningssätt, i synnerhet baserat på ett intervjumaterial där informanterna har 

utgått ifrån sin egen syn på arbetet. En stor anledning till att perspektivet för 

fortfarande är starkt beror dels på att museerna närmast uteslutande är de som är 

initiativtagare till att samarbeta, men även att man ofta åtar sig en administrerande 

roll där man står för kommunikation och tillhandahållande av resurser. Flera 

informanter är även eniga om att det kan finns gränser för vad som ingår inom 

samarbeten, där framhålls att museiprofessionen inrymmer visuella och litterära 

sammanställningar i utställningsarbete, bokproduktioner och förmedling via 

hemsidor. Det anses även viktigt att hålla på museiprofessionen och verka 

förtroendeskapande utåt, därför måste gränser och kvalitetskrav ställas på det man 

producerar. Att arbeta med perspektivet av tycks för informanterna vara svårt att 

realisera, en informant menade dessutom att många grupper har en politisk agenda 

vilket medför en mer kritisk inställning till vilka historier man förmedlar. 

 

Ett grundläggande dilemma för inkluderingsprocesser vid insatser mot 

underrepresenterade grupper ligger i balansen mellan att å ena sidan verka för en 

öppenhet i demokratisk anda men att å andra sidan särbehandla vissa grupper. En av 

informanterna tog upp utmaningen i att agera konsekvent mot sin publik och pekade 

på hur kontroverser och hierarkier även återfinns inom minoritetsgrupper – ett 

grundproblem är därför om det går att särbehandla utan att homogenisera grupper.   

Idéhistorikern Mats Andrén menar att medborgarskapets dilemma framträder när 

deltagandeaspekten, som betonas mer än tidigare, möter en verklighet av 

diskriminering. Ett sådant dilemma handlar om en klyfta mellan det demokratiska 

idealet av allas deltagande och de ojämlika möjligheter som finns i samhället, 

medborgarskapets dilemma rör således mellan deltagande och uteslutning. Andrén ser 

hur ett sådant deltagande kan öka inflytandet för vissa medborgare och stärka 

existerande hierarkier, medan andra grupper utesluts. Det som bidrar till exkludering 

är med andra ord idémässigt betingade gränser för vad som utgör ett medborgarskap 

(Andrén 2005, s.14-15). Hur informanterna ser på museernas hållning till 

medborgarskap och identitetspolitiska diskussioner kommer avhandlas djupare i 

nästkommande kapitel. 
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Representation 

Detta kapitel handlar om informanternas syn på representation sett ur ett 

mångfaldsperspektiv, vilket relaterar till uppsatsens andra frågeställning. Det första 

stycket går under rubriken Museer som förmedlare av identiteter och utgår delvis från 

föregående kapitel om museernas syfte med olika produktioner, men här ligger fokus 

på hur detta kommer till uttryck i vad museerna förmedlar. Hur representeras 

mångfald i museisammanhang? Nästföljande avsnitt kallas Att välja en bild och 

handlar om informanternas syn på urval och alternativa berättelser till det 

representerade. Frågor har fokuserat på hur vissa urval och material motiveras i olika 

museisammanhang. Den tredje delen, Att problematisera en bild utgår från frågor om 

personliga erfarenheter kring representationskritiskt arbete. Frågorna har kretsat kring 

informanternas syn på olika grupper och individer och har troligtvis upplevts som ett 

kontroversiellt samtalsämne, men efter försäkran om anonymitet har flera av de 

intervjuade ändå haft en öppenhjärtlig inställning till att berätta om sig själva. 

Avslutningsvis kommer en Diskussion som berör teoriavsnitten om särarts- och 

likavärdepolitiskt erkännande, konstruktivism och essentialism, historiemedvetande 

och mångfaldsbegreppet. 

 

Museer som förmedlare av identiteter 
Det förra kapitlet som handlade om museernas mångfaldsarbete avslöjar att det finns 

ett tänkande hos institutionerna om att lyfta marginaliserade grupper och i vissa fall 

prioritera att arbeta med dessa, emellertid råder dock olika förhållningssätt över om 

hur sedan gått tillväga. Även i frågor kring representation så spelar det 

bakomliggande syftet en grundläggande roll för hur man sedan kommer att framställa 

grupper. Detta avspeglar sig exempelvis i hur informanterna på Bohusläns museum 

resonerar kring deras utbyten med resandefolket. Man framhåller att det i 

utställningen var viktigt att de resande fick berätta sin egen historia, om vad det är 

som kännetecknar att vara resande. En bakomliggande anledning till det är den 

allmänna okunskap som finns hos människor när det gäller resandefolket. Det 

beskrivs även som viktigt att fokus skulle ligga på det positiva och inte den mörka 

historien då de resandes 1900-talshistoria är fylld av mycket hemskheter. En 

informant menar dock att det var viktigt att få med hintar av den mörka historien 

också, men att den inte fick överskugga det andra. Resonemang av detta slag ligger 

nära det Charles Taylor benämner som ett särartspolitiskt erkännande, där museet har 

en tydlig vision med att lyfta fram resandefolket och låta dem berätta sin egen 

historia. 

 

På Sörmlands museum berättar informanterna om ett arbete som präglas av ett 

motsatt förhållningssätt, där en stor del av slöjdprojekten som museet arrangerar har 

ett fokus på att lyfta fram likheter mellan människor, föremål och slöjdtekniker. En 

informant menar att vissa föremål kan fungera som en bro mellan kulturer, detta var 

också utgångspunkten för utställningen Den gränslösa korgen som producerades 

under mångkulturåret 2006. Den utställningen hade ett syfte att visa på hur korgen är 

ett återkommande redskap över hela världen, där det underliggande handlar om 

människors likhet och att man har samma typ av behov oberoende av kultur. 

Informanten menar att fokus måste ligga på att hitta likheter mellan folk, då 

uppmärksammande av särarter kan leda till att man stigmatiserar och exotiserar. Men 

samma informant framhåller också att det kan finnas undantag om det handlar om 

minoritetsgrupper, men att det då är viktigt att detta är ett önskemål från grupperna 
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själva. Vid olika slöjdprojekt och andra programverksamheter som har potential att 

dra en blandad publik blir hållningen att se ”likheter i skillnaden” ett viktigt 

tankegods, att vi alla har olika bakgrund och det blir sedan en gemenskap i sig. Detta 

tankesätt känns igen i ett annat projekt på Sörmlands museum, Med flytten som 

erfarenhet handlade om att samla in livsberättelser och migrationsminnen från 

människor som migrerat och flytt till Sverige under 1900-talet. Detta projekt samlade 

olika individers perspektiv med en anknytning till erfarenheten av att komma till ett 

nytt land. Det fanns även ett starkt syfte i att ge ett historiskt perspektiv på 

flyktingfrågan, där bland annat religionsmotsättningar och ekonomiska faktorer har 

styrt utvandrandet genom tiderna. Informanten menar att det handlar mycket om att 

förmedla att migration skulle kunna drabba vem som helst. 

 
Ska ett länsmuseum verkligen agera inom identitetspolitiska ärenden? Det är ju inte helt 

självklart, liksom. Vilken grupp ska vi då välja? Utan vi måste nog i så fall försöka bredda 

gemenskapen istället. Öppna upp. 

 

På Örebro läns museum framhåller en informant att det trots allt handlar om att 

grupper består av individer som har flera olika identiteter, det är det som är 

svårigheten när man skapar representationer. Informanten berättar vidare om 

erfarenheter från att ha samarbetat med romer vars starkaste syfte varit att komma in i 

samhället, de vill visa att de är svenskar och kände inget behov av att visa upp något 

speciellt romskt. Liknande är resonemanget inför hbtq-projektet där man inte vill 

fastna i att prata om sexualitet, utan mer framhålla en Örebro-identitet där det handlar 

om människor som bor i Örebro på temat ”Kärlek i Örebro” där inte bara hbtq-

personer medverkar utan alla, menar informanten och betonar att på så sätt blir ingen 

utpekad. Dock menar man att särart/likavärde-problematiken alltid finns kvar, vissa 

grupper har en historia präglad av diskriminering och har därför helt legitima skäl att 

få lyfta sin kultur. 

 

Att välja en bild      
Det har varit viktigt för institutionerna att inte förmedla en ensidig bild av grupperna 

som de jobbat med, men flera av de intervjuade pekar också på den sköra gränsen 

mellan historieberättande och att exotisera grupper. En informant på Örebro läns 

museum resonerar teoretiskt kring vikten av att se historier som något museerna 

skapar och att det därför handlar om att öka medvetenheten hos enskilda 

museitjänstemän om att förhålla sig kritiskt till urvalsprocessen kring vilken historia 

man vill förmedla. Detta förhållningssätt kan dock bli en problematik för museerna, 

t.ex. i projekt där det finns en tydlig målsättning att berätta eller lyfta ett visst 

budskap. Den andra informanten från Örebro läns museum berättar om ett tidigare 

projekt som byggde på att belysa ett utsatt och segregerat bostadsområde utifrån 

enbart positiva sidor, detta som en reaktion mot hur området ofta svartmålades i 

media och därför ville man i en utställning vända utanförskapet till ett 

”innanförskap”. Detta medförde dock en problematik menar informanten, eftersom 

man förbisåg mörka element som bland annat områdets höga arbetslöshet. På 

Bohusläns museum ansåg man det nödvändigt att ha med inslag av den mörka 

historien som finns kring resande, men att ett övergripande fokus skulle ligga på en 

positiv bild där man lyfte fram vad som kännetecknar att vara resande. Detta uttrycks 

också ha varit en önskan från samarbetspartnern Kulturgruppen för resandefolket, där 

flera medlemmar av den organisationen också medverkade i den arbetsgrupp som 

arbetade fram utställningen. En informant menar; 
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Vi ville bort från schablonbilder och försöka berätta så mycket som möjligt. Försöka ge en 

så bred och bra bild som möjligt. Försöka hitta vad det är som är då. Och det tycker jag nog 

vi har lyckats med.    
Min kursvering 

2
 

 

En av informanterna på Bohusläns museum resonerar att dock förmodligen är 

nödvändigt att utställningen utvecklas och byggs på framöver eftersom det berör ett 

ämne som identitet. Utställningar av det slaget bör man inte låsa utan det är en 

fortgående process tillsammans med resandefolket, menar man. Det framkommer 

även att det råder platsbrist i utställningen och att man därför försöker publicera 

tillägg på museets hemsida. En viktig del var också att utställningen inte skulle stå 

avsides i ett eget rum, utan att den skulle ingå som en del i en större helhet av 

berättelser om Bohusläns historia. Detta för att visa på resandes historia som en del av 

hela regionens historia.    
2

 

Till projektet om migrationsberättelser på Sörmlands museum utlyste man i ett första 

stadium folk som ville medverka med berättelser och minnen kring sin flytt eller flykt 

till Sverige. Man kom bland annat att ta kontakt med olika invandrarföreningar på en 

uppstartsträff för att presentera projektet, informanten menar att det var viktigt att 

synas och visa att man ville samarbeta. Sedan gjordes ett större urval av de insamlade 

berättelserna, där den bärande idén var att återge dessa i en kronologisk ordning. I det 

äldsta bidraget återger en flykting från Lettland under andra världskriget sin historia 

och den följs sedan av fler berättelser från mitten av 1900-talet och framåt. 

Informanten berättar också om hur man gjorde ett researcharbete för att berätta om 

flyktingar i ett historiskt perspektiv, som bland annat sträcker sig bakåt till 1700-talet. 

Genom att ge detta historiska perspektiv skapas en länk mellan dåtid och nutid i 

flyktingfrågan, informanten menar att man med det vill förmedla att detta inte är 

något som är unikt för oss idag. Men att man därtill inte syftat till att ge en fullständig 

flyktinghistoria, utan att det mer skulle ses som ett resultat av projektet där 

berättelserna står för sig själva.    

 

Att problematisera en bild 
Som det två föregående avsnitten förkunnar så är museer föga överraskande 

medskapare av det som uppfattas som kulturarv. Representationer och bilder skapas 

utifrån vissa syften och baseras på vissa urval, det finns med andra ord ett 

konstruktivistiskt förhållningssätt på museerna. Intervjuerna i denna studie har även 

riktat ett fokus på den enskilde museitjänstemannens syn på representationerna, vilket 

visar att det är en viss skillnad på ett konstruktivistiskt förhållningssätt och ett 

konstruktivistiskt synsätt. Flera av informanterna berättar om att de ibland fått brottas 

med fördomar i sina arbeten med vissa grupper och att de efterhand fått uppdatera 

sina uppfattningar. Det rör sig i dessa fall mestadels om missuppfattningar om vilken 

bild gruppen vill förmedla, en informant berättar om ett arbete tillsammans med några 

yngre kvinnor från en minoritetsgrupp: 

 
Vid ett tillfälle tänkte jag, det är klart vi måste ha med deras nationalsång. För jag tycker 

den har en väldigt fin text. Så jag föreslog för dom att man kunde ha den i nånslags 

klisterbokstäver på väggen. ”Ja, det vore kul” var det någon som sa, ”för den har jag aldrig 

                                                 
2. I transkriberingen av intervjuerna har betonade ord återgivits i kursiv stil.  
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hört”. Och då tänkte jag; Gud, har dom inte hört den? Kan dom inte sin historia? […] Men 

då började jag tänka, kan mina barn den svenska nationalsångens text? Nej, det kan dom ju 

inte.       
 

Vad informanten menar är att man ständigt bär ett par glasögon som ser saker på ett 

visst sätt och att man ständigt måste påminna sig om att man ibland bär på 

förutfattade meningar. Centralt i kulturarvsarbete står den enskildes egna värderingar, 

där man hela tiden måste utgå ifrån sig själv. 

 
Det är liksom inte bara ett jobb, utan det är hela ens person man går in med. Och det måste 

man vara medveten om. Man måste vara beredd att ifrågasätta sig själv hela tiden, för även 

om man inte går omkring med några rasistiska värderingar så finns ju den där normen i oss. 

Men det är det som jag tycker är så roligt med det här jobbet, att jag utvecklas hela tiden. 

Man måste våga göra fel och göra tokigt.     
 

Vissa informanter talar mindre om fördomar, men desto mer i termer av läroprocesser 

– att man lärt sig mycket om gruppens kultur under arbetets gång. Dessa menar att de 

fått en viss kunskap rörande gruppens kultur, men att det fortfarande är vanskligt att 

tala om en specifik bild av gruppen, istället är man noga med att framhålla grupperna 

som heterogena med olika individer. Detta var ett hänsynstagande som informanterna 

på Bohusläns museum fick ta i beaktande när de arbetade med resandefolket. En 

informant menar att individerna pratar utifrån sig själva och det i sin tur blir en form 

av representation, vilket kräver en öppenhet hos museet. Resonemanget utvecklas 

vidare: 

 
Det blir ju att man pratar identitetsfrågor och de vi jobbat med är ganska engagerade 

personer. Så det kan ju bli så att de som är engagerade i en förening är mycket mer 

engagerade än andra resande är i allmänhet. Det är väldigt komplext så.     
 

Representationer som präglas av att lyfta en grupps särart kan onekligen få 

problematiska följder, där man å ena sidan arbetar med en heterogen grupp men å 

andra sidan samtidigt vill berätta om vad som kännetecknar gruppen. En av 

informanterna menar att man först och främst måste fokusera på att lyfta fram 

minoritetsgrupperna, då de har en rätt att få sin historia berättad och att man sedan 

kan fylla på med andra aspekter efterhand. Bland annat framhålls att det framöver 

kunde vara intressant att problematisera förhållandet mellan majoritetssamhället och 

minoritetsgrupper och berätta en betydligt mörkare historia. I så fall är det viktigt att 

skilja på att det inte är en del av en grupps kultur, utan en del av dess historia. 

 

En av informanterna på Örebro läns museum menar att identitetsbegreppet måste ses 

som ett psykologiskt begrepp, människor identifierar sig med olika saker och det kan 

knappast vara museets uppgift att rangordna dessa. Ska man lyfta fram en nationell 

identitet framför ens identitet som förälder eller fotbollssupporter, undrar informanten 

och menar att istället för identitet bör man i större grad prata om identifikation. Då 

handlar det om att producera berättelser som så många som möjligt kan känna igen 

sig i - så att man undviker att använda sig av tydliga definitioner av grupper och 

människor. Liknande tankar känns igen från informanten på Sörmlands museum, där 

fokus låg på att först och främst visa upp ett djup i flyktingfrågan och peka på en 

slags förändringsprocess hos enskilda individer i deras berättelser. Genom att peka på 

ett slags ”orsak och verkan” och delvis beskriva det land som flyktingen kom ifrån 

och de bakomliggande förutsättningarna - i relation till berättelsen finns en tanke om 
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att fördjupa och problematisera bilden av flyktingar. En sådan bild kan ofta vara 

kantad av fördomar och samtidigt ger begrepp som invandrare och flykting en ganska 

vag bild, därför var det viktigt att visa på individnivå, menar informanten.   

 

Diskussion 
I förra kapitlet resonerade flera informanter om att det kan finnas ett behov av att 

lyfta fram och särbehandla underrepresenterade grupper, men utifrån resonemangen 

som informanterna har fört så återfinns inslag av tankerstrukturer som relaterar till 

både särart och likavärde. På Bohusläns museum har man i form utställningar, 

programverksamhet, hemsidor och bokproduktion arbetat i linje med vad Charles 

Taylor nämner som ett särartspolitiskt erkännande för folkgruppen resande. Även i 

intervjuer med personal från de andra museerna har diskussioner förts huruvida man 

tillgodoser minoriteter och marginaliserade grupper, en åsikt är att se positivt 

särbehandlande som ett första steg för att öka kunskap och erkännande kring en 

kultur. Ett sådant resonemang är liknande vad Taylor beskriver som att tillfälligt 

jämna ut terrängen, detta för att det kan vara svårt att förmedla vad som dels 

kännetecknar en grupp samtidigt som man vill peka på universella likheter och 

problematisera gränserna i vad som utgör en grupp. En sådan åsikt pekar alltså på att 

först lyfta det underrepresenterade och sedan på sikt problematisera. 

 

Filosofen Will Kymlicka diskuterar i boken Mångkulturellt medborgarskap om den 

positiva särbehandlingens baksidor: där människor blir mer medvetna om skillnader 

mellan grupper vilket kan göra att avstånden dem emellan ökar och på så vis 

motverkas ett demokratiskt samhälle. Kymlicka menar dock att mänskliga rättigheter 

inte går att direkt översätta till minoriteters rättigheter, därför efterfrågar han tydligare 

riktlinjer och teorier angående minoriteters rättigheter (Kymlicka 1998 s. 11-14). 

Detta kan ses som en kontroversiell handling men desto mer nödvändig för museer 

som väljer att arbeta med positiv särbehandling. En slags riktlinje som flera 

informanter framhåller är vikten av dialog och samspel med gruppen, då entydiga 

förhållningssätt kring särbehandling knappast går att realisera. Detta vittnar också 

informanten som berättade om sina erfarenheter från att jobbat med en grupp romska 

kvinnor, där önskemålet snarare var att berätta om likheter och inte vad som är 

specifikt romskt. Att arbeta med minoriteter och underrepresenterade grupper betyder 

per automatik inte att den bästa vägen är genom särartspolitiska erkännanden, men 

om så är fallet är det grundläggande att initiativet kommer från grupperna själva. Om 

museerna tar initiativen, styr och utformar representationer ligger det nära en 

deskriptiv syn på mångfald, vilket i grund och botten bygger på att grupper definieras 

i relation till andra grupper. Ett sätt att arbeta för en mer normativ mångfald är att 

lägga mindre vikt på gruppen och istället utgå från enskilda individers medverkan i en 

samskapande process. Ett exempel på en sådan tillämpning av mångfaldsbegreppet 

diskuterar informanterna på Örebro läns museum inför arbetet med hbtq-personer där 

man vill undvika att agera identitetspolitiskt utpekande och istället fokusera på 

allmänna mänskliga värden. 

  

Ett annat arbetssätt i mångfaldsfrågor är att arbeta för ett likavärdespolitiskt 

erkännande. Det kan upplevas som mindre kontroversiellt att peka på en universell 

känsla eller gemensamma livserfarenheter likt de resonemang som förs av 

informanterna på Sörmlands museum. En kritisk del inom detta synsätt som Taylor tar 

upp är hur minoritetsgrupper integreras in i en majoritetskultur och därmed hämmas 
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från andra kulturella uttryck. Denna problematik pekar på hur integration ofta likställs 

med assimilering och obalans i maktförhållanden mellan befolkningsgrupper, men ett 

mer vidgat synsätt på integrationsbegreppet är att se den dubbelsidiga process – där 

möten mellan grupper också skapar något nytt (Högberg 2013, s.25). På ett liknande 

sätt kan slöjdverksamhet och andra samverkans- och programverksamheter fungera. 

En informant på Sörmlands museum formulerade det som att se ”likheter i 

skillnaden” och utgå från en tvärkulturell slöjdverksamhet där olika tekniker och 

föremål fungerar som en gemensam referens. Det kan med andra ord sägas vara 

viktigt att en väl fungerande likavärdespolitik inte ska ignorera olikheter, utan istället 

använda sig av dem. 

 

Flera informanter har resonerat teoretiskt kring problemen med representation och 

pekat på vikten av en samskapande process tillsammans med sin publik, och med 

betoning på enskilda individer snarare än grupper. Där beskrivs särartsinriktade 

representationer stå inför en betydligt större problematik där vem och vilka som deltar 

i en sådan process blir centralt för hur resultatet ser ut. För att undvika att verka 

exkluderande framhålls öppenheten för att utveckla och förändra innehållet, en 

informant resonerade om att utställningar som i någon form är identitetsrelaterade 

måste ses som fortgående processer tillsammans med publiken. För att komma bort 

från en essentialistisk syn på representationer har flera informanter talat om att arbeta 

sig bort från schablonbilder och lyfta fram en positiv bild. Detta skulle kunna ses som 

ett försök att dekonstruera en bild och medvetet arbeta för att rubba stereotypa 

representationer, men en annan sida är att ett sådant resonemang skulle kunna 

innebära en lägre igenkänningsfaktor hos publiken. Ett exempel utifrån det 

sistnämnda är projekt som utgår ifrån en viss målsättning, med en tydlig bild av vad 

man vill förmedla. En informant berättade om utställningen där man ville vända det 

segregerade bostadsområdets utanförskap till ett innanförskap och fokusera på en 

positiv bild av området – men däri finns problematiken av att fokusera utifrån ett 

perspektiv och därmed riskera att förbise andra viktiga menings- och 

orsaksammanhang. Att arbeta på ett sådant sätt kan rent ytligt uppfattas som en anti-

essentialistisk handling, men sett ur ett historiemedvetandeperspektiv skapas knappast 

en representation som ökar förståelse och igenkänningsfaktorer. Museiforskaren 

Katherine Goodnow kallar en sådan process för partial participation, där två eller 

flera parter är inblandade i ett samarbete men där den slutgiltiga makten hamnar hos 

den part som har bestämt vilken tolkningskontext som exempelvis en utställning ska 

placeras inom. En form av ideologisk maktutövning där meningsskapande praxiser 

konstituerar vissa uppfattningar om världen (Goodnow 2010, s.xxv.). Essentialism 

handlar om tillskriven identitet, med en förutbestämd mall över hur saker ska 

representeras ges givna förutsättningar för hur arbetsprocesser och deltaganderoller 

kommer att se ut. För att bryta ned en sådan hierarki mellan museer och publik krävs 

en stor tilltro till ett dialogperspektiv, en tro på att det är i samspelet med publiken 

som representationer skapas (Högberg 2013, s.85). 

 

Under intervjuerna har flera informanter uttryckt sig kritiskt till att använda 

identitetsbegrepp i representationssammanhang. Det handlar exempelvis inte om att 

utge sig för att berätta en fullständig flyktinghistoria, som i fallet med 

migrationsberättelser på Sörmlands museum. Istället framhålls fördelarna med att 

göra mindre anspråk och lyfta fram andra perspektiv och berättelser på olika teman. 

Ett resonemang som förs är att man istället för identitet bör använda sig av 
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identifikation, att producera berättelser som så många som möjligt kan känna igen sig 

i. Till skillnad från stycket ovan utgår ett sådant resonemang ifrån en konstruktivistisk 

syn på representationer, där man i högre grad ser vikten av att skapa menings- och 

orsaksammanhang mellan berättelser och individer, med andra ord ett 

historiemedvetande. Detta visar hur viktigt det är att representationer ses som ett 

processinriktat samspel mellan olika individer. Samtidigt förskjuts en viss 

problematik till vilka individer som utgör en sådan process, detta vittnar också en av 

informanterna om, då man främst arbetat med eldsjälar från en engagerad förening. 

När representationer faller tillbaka på enskilda individers intresse, både hos 

museipersonal och deltagargrupper, ökar också behovet av ett normkritiskt tänkande. 

Flera av informanterna berättar om att mångfaldsarbete handlar om att möta fördomar 

och lärdomar om andra människor och om hur normer och värderingar påverkar hur 

man sedan går tillväga. Psykoanalytikern Julia Kristeva menar att främlingskap inför 

andra bör ses som ett uttryck för främlingen inom oss själva. Det omedvetna och 

främmande inom oss är bortom vår kontroll och en vanlig utväg är därför att 

distansera sig från det. Kristeva föreslår därför att man inte ska slå undan det 

främmande, utan istället begrunda sin egen inre främling genom att analysera sig 

själv. Genom att erkänna det främmande inför oss själva blir det främmande rotat i 

något personligt, det blir därmed lättare att se främlingar som konstruktioner 

(Kristeva 1991, s.199-200). En informant lyfte också vikten av att se identitet som ett 

psykologiskt begrepp eftersom människor identifierar sig med olika saker, detta kan 

göra begreppet svårhanterligt för museer. Därför kan ett begreppskifte från identitet 

till identifikation möjligen förlägga ett ökat fokus på samskapande processer och 

även, liknande Taylors resonemang, understryka vikten av ett dialogiskt utbyte. 

 

Utifrån diskussioner som förts i detta kapitel kan gränserna mellan att å ena sidan 

förmedla en positiv representation av identiteter och å andra sidan en essentialistisk 

och deskriptiv bild upplevas som vag. Utifrån sett kan arbetet med representation av 

mångfald uppfattas som att vandra på ett minerat fält, kontroverser kan tyckas 

oundvikliga hur man än går tillväga. Edström och Hyltén-Cavallius (2011, s.17) 

diskuterar detta som en teoretisk ångest där en allt för hög självreflexion resulterar i 

ett icke-produktivt tillstånd där rädslan för att göra fel och tänka fel kan leda till 

handlingsförlamning. Under en intervju uttryckte sig en informant om vikten av att 

släppa på tyglarna och våga göra fel, ett påpekande som kan vara viktigt att 

understryka. För även om frågor rörande representation och identitet kan upplevas 

svåra och kontroversiella, så kan det ligga en vikt i att museer ändå tar sig an dem och 

vågar öppna upp för diskussion och meningsskiljaktigheter. Tidigare studier har varit 

inne på samma linje, bland annat tar Jette Sandahl upp begreppet radical democracy 

och museers möjlighet att utgöra plattform för kontroversiella och tabubelagda frågor. 

Enligt detta tankesätt är kulturkrockar och konflikter något som bör ses som 

ofrånkomligt i en demokratisk mångkulturell samlevnad (Sandahl 2010, s. 467). Fuat 

Deniz och Rolf Lidskog menar att det är en utopi – och en mycket farlig sådan – att 

tro att man måste tänka, känna och värdera på samma sätt för att kunna leva 

tillsammans. Tanken om gränsöverskridande möten och möjligheten att ta del av 

andras perspektiv gör att människor utvecklas och inte blir fastlåsta i sina kulturer 

(Lidskog & Deniz, s.160-162). Ska museer utgöra en relevant roll för sina 

medborgare bör kontroversiella ämnen inte ses som begränsningar, en aspekt är att 

man faktiskt också vågar förmedla och öppnar upp för diskussioner. 
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Organisation 
Det sista kapitlet berör uppsatsens tredje frågeställning och informanternas syn på 

museernas roll i ett mångkulturellt samhälle. Kapitlet utgår ifrån de diskussioner som 

de intervjuade har fört kring institutionerna gentemot de olika förhållningssätten till 

publiken. I det inledande avsnittet Museer i ett mångkulturellt samhälle återges 

informanternas syn på museernas potential att arbeta med mångfaldig publik, men 

även deras framtida utmaningar. I efterföljande stycke Hur man når publiken, ställdes 

frågan hur museerna når en mångfaldig publik. Detta resulterade i en inblick i olika 

förhållningssätt på publikt arbete genom olika exempel från museerna.  En fråga 

riktade även intresse mot om informanterna upplever eventuella luckor sett utifrån en 

mångfaldig representation. Det tredje avsnittet behandlar Museet som mötesplats, 

varvid inblick ges i det publika arbetet utifrån frågor om museilokalerna som 

mötesplatser. Mångfald, från tanke till handling handlar om det inåtriktade 

mångfaldsarbetet, med en fråga om vilka förhållningssätt och policys som 

informanterna arbetar utifrån. I en avslutande Diskussion återkopplas kapitlets 

diskussioner om det publika utåtriktade arbetet i relation till teoriavsnittet om large-, 

small- och medium-modeller samt mångfaldsbegreppet. 

 

Museer i ett mångkulturellt samhälle 
Museerna i denna studie arbetar på ett eller annat sätt aktivt med sin publik i form av 

projekt, programverksamhet, nätverk och arbetsgrupper. Flera informanter pekar på 

hur viktigt det är att synliggöra utåt och försöka ta upp samhällsrelevanta ämnen på 

agendan och väva in dem i verksamheten. Museer är en typ av kulturinstitution som 

inte är så bunden utan kan tillåtas laborera med sitt sätt att arbeta. Därför finns det 

också goda möjligheter att arbeta samhällsorienterat menar en informant och 

framhåller hur viktigt det blir att ta sig an en sådan maktposition på rätt sätt. Museer 

producerar föreställningar och idéer som fungerar normativt, vilket kräver en 

medvetenhet över vad som inkluderas och exkluderas. Informanten pekar på att 

uppdraget måste vara att Sverige fortfarande ska vara en demokrati om tjugo år, ett 

samhälle där det råder yttrandefrihet och konsekvent acceptans av mänskliga 

rättigheter.      

 
En kulturinstitution måste hela tiden jobba med insikten att de här externa relationerna är 

centrala för att museer ska fungera och för att man ska uppfylla den demokratiska roll man 

har. 

 

Några framhåller den ekonomiska biten, att man säkerligen skulle jobba mer brett och 

mer intensivt om resurserna hade varit fler, att det förvisso kan vara lätt att säga att 

man är öppen för alla – men att det är svårt att knyta några djupare kontakter och 

svårt att söka upp dessa. En informant tror att många museer förmodligen upplever 

svårigheter med resurser, att det säkert finns en igenkänningsfaktor i hela 

kultursektorn och att museer borde bli ännu bättre på att samarbeta med andra museer 

och lära hur andra gjort. Samma informant tycker också att museer blivit mycket 

bättre på att arbeta normkritiskt de senaste åren och att det numera är en helt annan 

uppslutning kring mångfaldsfrågor. Denne menar att förut kunde det finnas en 

vilsenhet kring kulturarvsarbete, men att detta paradoxalt nog har ställts på sin spets 

genom främlingsfientliga gruppers anspråk på vad som är en nationell kultur:     

 
                   Jag tror att museerna äntligen har hittat någonting. För innan de började jobba med de här 

frågorna, vilket de flesta faktiskt gör nu; så var det lite vilset. Men det har faktiskt ställts på 
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sin spets i och med sverigedemokraternas inflytande. Nu måste alla kulturarvsinstitutioner 

och hembygdsföreningar verkligen förhålla sig till det här. Det är verkligen en utmaning. 

 

Hur man når publiken 

Som tidigare avhandlats är betydelsen av att nätverka centralt för hur museer ska 

agera gentemot sin publik, flera av informanterna pratar i termer av att vara dialogisk 

och bygga upp samarbetsmodeller tillsammans med olika grupper. Vad som dock 

framkommer är att man knappast ser sig som lyckosamma med att fånga en bred 

publik på institutionerna, detta gäller såväl i form av samarbetspartner som vanliga 

besökare. En informant menar att man måste ta åt sig av detta då skälet till att folk 

inte går på museer är att man faktiskt inte angår dem, en centralfråga är hur man kan 

bli angelägen för fler. En informant på Bohusläns museum tar upp svårigheten med de 

politiska direktiven som finns kring det publika arbetet, där det dels finns begrepp 

som pekar på öppenhet och medborgardialog och men även direktiv kopplade till 

marginaliserade grupper för att göra deras röster hörda. I detta uppstår ett 

ställningstagande inför grupper som museet inte når. Informanten menar att om en 

grupp kommer, så bemöter man den, men att svårigheten blir hur man ska agera när 

grupper inte hör av sig: 

 
Våra chefer brukar prata om ”nu ska vi jobba med somalier” helt plötsligt och ”nu ska vi bli 

bättre på somalier”. Men somalierna är ju också en jättestor grupp och bara för att man 

tillhör en nationalitet betyder ju inte det att man är organiserad somalier.[...] Det måste 

finnas något tecken från deras sida på att man vill samarbeta också. Så därför kan jag 

känna, vi är ju ändå ganska få människor här på museet, en liten verksamhet, så för att 

kunna jobba med medborgardialog är det ändå bra om vi kunde få ett tecken på att det 

kunde bli en ömsesidighet. 

 

En informant på Bohusläns museum menar att det är viktigt för museer idag att spegla 

något mer än den traditionella majoritetskulturen och ser därför upplyftandet av 

resandefolket som något lyckosamt. Däri ligger däremot en viss motsättning för 

institutioner som arbetar uppsökande, då detta samtidigt kan signalera en distans 

mellan vilka som är majoritet och minoritet och att det därmed upprätthålls en viss 

ordning. En annan informant menar att det säkerligen finns många som uppfattar 

museet som en slags myndighet och en del av ett majoritetssamhälle. Om människor 

har dåliga erfarenheter av myndigheter och offentliga institutioner blir det en tröskel 

mellan museet och publiken, därför måste man arbeta uppsökande. Informanten 

menar att det också krävs att man har goda argument när man arbetar med en viss 

grupp – då det per automatik innebär att man väljer bort andra saker man kunde gjort. 

För att inte skapa en misstro bland andra grupper, måste man vara tydlig med varför 

man väljer att särbehandla. En informant understryker att det i grund och botten 

handlar om öppenhet mot alla och pekar på den breda programverksamheten som 

finns på museet: 

 
Och visst är det så att det är majoritetssamhället som oftast är engagerade i dessa, men det 

finns inget som hindrar att den Somaliska föreningen här i stan kontaktar oss och föreslår 

ett samarbete kring någon föreläsning eller något som de tycker är intressant. Nu är det ju 

så vi svenskar är vana att jobba, men inte alla. Men jag skulle vilja säga att vi jobbar så 

öppet vi kan, här finns en scen och en plats att vara. 

 

På Sörmlands museum är den uppsökande och utåtriktade verksamheten stark, 

informanterna pekar delvis på konsekvensen av att man för närvarande inte har någon 

museilokal, men att det utåtriktade arbetet inte kommer upphöra när den nya 
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museibyggnaden står klar 
3
. En av dessa menar att man måste börja med uppsökande 

arbete av olika slag för att överhuvudtaget få kontakt, det finns många alternativ och 

uttrycksmöjligheter som museer konkurrerar med idag och att man därför inte kan 

förvänta sig att människor ska ta initiativ. Man framhåller också det regionala 

uppdraget, att det är viktigt att nå människor i hela länet och inte fastna i Nyköping 

och att man hakar på projekt som händer även på andra platser i länet. En av 

informanterna avslöjar att det är osäkert hur bra man egentligen är på att nå den breda 

publiken, att det ur ett mångfaldsperspektiv kan finnas många luckor och att det 

därför kan vara bra att tänka i termer av kvotering, även om det inte är idealet för hur 

man skulle vilja resonera: 
3

 
Folk är ju folk, oberoende läggning eller ursprung. Och egentligen vill man ju bara tänka 

så. Men samtidigt måste man vara uppsökande också, ungefär som kvotering. Om man inte 

tänker ”nu måste vi börja rota i migrationshistorien” så kanske man missar och kör på i sina 

vanliga spår. 

 

Örebro läns museum är liksom de andra museerna också medvetna om vikten av att 

arbeta uppsökande. En informant framhåller hur Örebro som en demografiskt 

internationell stad inte avspeglas i besökarna på museet och att detta är ett 

misslyckande. Faktumet att en tilltänkt publik lyser med sin frånvaro gör att man inte 

heller kan agera som om det inte fanns en lucka mellan publiken och museet, 

informanten menar därför att det är dumt att rikta sig till en viss publik i utställningar 

och program om det inte finns någon kontakt med just den publiken – då börjar man i 

fel ände: ” Vi kan inte bara… nu gör vi en mopedutställning och så får vi se om 

mopedåkarna kommer. Utan man måste ut”. 

 

För att vidga sig och försöka angå fler, menar en informant att man inte nödvändigtvis 

behöver titta efter explicita grupper, utan att man åtminstone bör ha som målsättning 

att anspela mindre på identitet och prata mindre om grupper. Vad som är väletablerat 

hos de tre museerna är arbetet med barn och ungdomar, vilka beskrivs som 

högprioriterade av samtliga. Delvis finns det starka kulturpoliska incitament för detta, 

men som en informant beskriver är det också en möjlighet att nå människor utanför 

den traditionella besökarkategorin, vilket ofta är en välmående medelklass. Vidare 

menar man att generationsbegreppet är lättare att prata om än att peka på direkta 

grupper, då ”unga och gamla” skär igenom alla identiteter. En informant beskriver 

ungdomar som en svår grupp att nå, därför är det tacksamt att ha skolan som 

samarbetspartner. Mötet med skolungdomar beskrivs också som en möjlighet för 

institutionerna att kunna ta del av deras önskemål på museet, en informant menar att 

det inte är så lätt att nå en tio-årings åsikter – men att man är extra lyhörda för deras 

åsikter. Utanför samarbetet med skolan blir avståndet till ungdomar stort, det blir 

svårare att hitta deras arenor – en informant talar om sociala medier och menar att 

ungdomar knappast är intresserade av att gå in på museets olika sidor och läsa. 

Samtliga museer prioriterar skolungdomar genom att bjuda på entréer, program och 

aktiviteter. En informant menar att man bjuder in alla skolor i länet, men att av 

praktiska och ekonomiska skäl så kommer inte alla. Denne menar att det finns ett 

klart mönster i att skolor som ligger geografiskt längre bort tenderar att inte komma, 

däri ligger ett evigt problem.   

 

                                                 
3. Informanterna berättar om att museet under ett par år har varit utan lokaler, vid uppsatsens utformning väntar man på beslut 
om en ny byggnad. 
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Intervjuerna innehöll en fråga huruvida informanterna uppfattar att det finns vissa 

ämnen som man borde arbeta mer med, om de upplevt att det finns luckor sett ur ett 

mångfaldsperspektiv. En samstämmighet verkar råda om att man egentligen kan bli 

bättre på alla sätt, men vissa framhåller mer explicit att genus- och 

sexualitetsperspektiv måste förbättras. En informant berättar om att de fått 

förfrågningar om att göra en utställning på ämnet perspektiv kring könsidentitet, men 

att pedagogerna inte kände sig redo att ta sig an det. Vad informanten menar är att det 

är ett ständigt pågående arbete med att lyfta ett normkritiskt tänkande bland 

museipersonalen, men att det fortfarande finns osynliga normer som styr. En av 

informanterna tar upp begreppet intertextualitet och vikten av att försöka se till en 

helhet, att det där kan bli intressant att se orsaksambanden mellan hur genus, etnicitet, 

klass och andra perspektiv uppfattas. 

 

Museet som mötesplats 

 
Alltså det är väldigt många museer som vill vara en mötesplats. Men om man sedan lyckas 

är en annan sak. 

 Min kursvering 
 

Flera informanter framhåller en blandad programverksamhet som nödvändig för att 

kunna locka publiken in i museets lokaler. På Bohusläns museum kommer många 

förslag på program utifrån, där museet blir en slags medarrangör, dock är kravet att 

dessa program ska vara öppna för allmänheten. En informant berättar om hur museet 

anordnar Förskolans dag, där museet utgör en slags arena för publikens deltagande. 

En viktig princip är att alla ska vara välkomna, så om en förening driver ett program 

riktat till specifik målgrupp så får man hyra lokalerna. En av informanterna berättar 

om det slitsamma arbetet för att vara en mötesplats för alla och pekar på de språkliga 

och kulturella trösklar som museet måste brottas med. Där blir den utåtriktade 

verksamheten extra viktig, då museerna måste röra sig i miljöer där de ovana 

museibesökarna finns. I vissa fall har man på Bohusläns museum gjort insatser 

riktade mot specifika bostadsområden i Uddevalla, en informant berättar om ett 

projekt där man samverkade med en förskola i Dalaberg, ett område som beskrivs 

som socialt utsatt. Genom att involvera förskolans elever i en utställning, kom museet 

att locka många nya besökare i form av föräldrar och lärare, varav många berättade 

att det var första gången man besökte museet. Informanten tar upp språket som det 

tydligaste hindret och menar att vissa av besökarna behövde egen tolk för att förstå all 

information som fanns i museibyggnaden. Ännu ett sätt att bryta ned museernas 

barriärer är att anordna aktiviteter i nära anslutning utanför museibyggnaden, flera 

informanter framhåller detta som ett sätt att minska det psykologiska avståndet för att 

sedan besöka museet. 

 

En informant på Örebro läns museum beskriver museernas trovärdighet i samhället 

och att man ändå kan uppfattas som relativt neutrala bland folk i allmänhet, detta i sin 

tur är något man måste ta tillvara. I samarbetet med RFSL tycks detta även ha gett 

ringar på vattnet då organisationen har valt att förlägga sitt nästkommande årsmöte i 

museets lokaler. Informanten tror att det handlar en del om att man har fått ett ansikte 

på de som jobbar på museet och tröskeln för att ta kontakt blir därför mycket mindre. 

Men även, menar informanten, att det också säger något om att man verkligen vill 

vara på museet, att det signalerar en slags acceptans. 

 



 

48 

 

Att det uppsökande och utåtriktade arbetet anses vara centralt är en allrådande åsikt, 

det handlar i vissa fall även om att flytta ut verksamheten. Informanterna på 

Sörmlands museum berättar om vandringsutställningar som gått runt på bibliotek och 

skolor i länet, bland annat kommer utställningen med migrationsberättelser att 

lanseras på olika gymnasier tillsammans med ett pedagogiskt program. En informant 

framhåller att man inte är ett stadsmuseum utan att man har ett länsuppdrag och 

därför är ambitionen att nå hela regionen; att Sörmlands museum ska ses som en 

verksamhet snarare än en fysisk plats.      

      

Mångfald, från tanke till handling 

En länk mellan de olika direktiv som finns kring mångfaldsarbete och det man sedan 

gör på arbetsplatsen, kan ofta ta sig uttryck i form av en policyplan som kan 

underlätta museipersonalens förhållningssätt inför frågor kring representation och 

diskriminering. I intervjuerna har det framkommit att det finns en blandad inställning 

till dessa planer, vid endast ett av museerna kan informanterna påvisa att de har en 

renodlad mångfaldsplan. En del informanter menar att planer kan vara svåra att 

använda sig av, men desto lättare att utvärdera ifrån. På Örebro läns museum har man 

en likabehandlingsplan som ska fungera som en policy för museets medarbetare. En 

informant menar att en sådan plan är bra för att väcka frågan och få igång 

diskussionen på arbetsplatsen – som ett stöd inför arbetet. En sådan plan ställer också 

krav på personalen, menar informanten. Informanterna på Bohusläns museum menar 

att de haft flera olika planer under åren de arbetat på museet. Bland annat beskrivs en 

plan framtagen av förvaltningen Västarvet som diffus och svåranvänd, en informant 

menar att den inte har blivit implementerad då den rörde sig på en abstrakt nivå och 

att detta förmodligen berodde på att den riktade sig till flera olika verksamheter inom 

Västarvet. Tanken är dock att en ny plan ska arbetas fram i gruppen för mänskliga 

rättigheter, en slags människorätts-plan som ska täcka in ett brett 

mångfaldsperspektiv. Informanterna på Sörmlands museum kan inte nämna någon 

specifik policyplan för mångfaldsfrågor. Istället framhålls att man förhåller sig till 

landstingets kulturpolitiska mål, inom vilken mångfaldsfrågan är en viktig del. En 

informant berättar att man arbetade med en mångkulturkonsulent i samband med 

mångkulturåret 2006, denne skulle arbeta fram en specifik plan för mångfaldsfrågor – 

detta är dock inget som informanten har sett till.   

 
Det kanske står i en plan att verksamheten ska genomsyras utav ett genus- och 

mångfaldsperspektiv. Det är klart, det är ju jättelätt att säga det. Det tar mig tjugo sekunder 

att skriva det, men det tar tjugo år att implementera det. 

 

Vad som framkommer hos flera informanter är den begreppsliga svårigheten med 

planer och målsättningar, där man alltför ofta pratar i breda termer och därmed blir 

svåröversatt till praktiska situationer. Istället används planerna mer i ett proaktivt 

syfte och vid utvärderingar. Några informanter menar att begrepp och planer inte 

spelar någon större roll och pekar på hur nyckelord har bytts ut genom åren, men att 

arbetet fortfarande är detsamma. Ett sådant förhållningssätt vittnar en del om att 

informanterna i denna studie har viss erfarenhet kring ämnet, men det är också viktigt 

att beakta att det finns anledningar till varför begrepp byts ut. Exempelvis menade en 

informant att begreppsskiftet från mångkultur till mångfald inte ändrade dennes 

arbete. När begrepp, förhållningssätt och planer inte längre spelar någon roll för 

personalen blir det allt viktigare att öka medvetandet genom personalutbildningar, 

liknande projektet Att störa homogenitet och Mänskliga Rättigheter-gruppen. Detta 
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för att skapa en länk mellan det begreppsliga och det praktiska, som trots allt upplevs 

som ett hinder alternativt nonchaleras.   

 

I intervjuerna har det framkommit att flera ser personalen på museerna som mycket 

homogen, där en majoritet beskrivs som: vit, heterosexuell med högskolebakgrund. 

En informant menar också att det är en trögrörlig grupp som inte gärna flyttar på sig. 

När personalsammansättningen knappast avspeglar befolkningsstrukturen ökar kraven 

på en museipersonal som är medveten om sin position. En informant menar att även 

om man vill och försöker ta till sig andra perspektiv så utgår man ändå alltid från sig 

själv och sina erfarenheter. Personalen måste därför delvis bredda sig anser 

informanten, men menar också att kompetens och erfarenheter bland kollegor ibland 

kan vara större än vad man tror. På samma sätt menar en annan informant att det är 

dumt att tro att en breddad rekrytering av kulturellt olika människor skulle lösa 

allting, det handlar mer om att arbeta normkritiskt med den personal som redan finns 

på museet, att förändra strukturer inifrån och inte tro att all lösning finns att hämta 

utifrån. 

 

Diskussion 
Vad som framkommit i intervjuerna är att man från flera håll upplever ett 

misslyckande med att nå ut till en bred publik. Symptomatiskt för detta beskrev en 

informant splittringen genom att politiska direktiv dels pekar på att arbeta öppet med 

en medborgardialog, men att man samtidigt ska lyfta marginaliserade grupper. Vad 

informanten menade är att medborgardialog kan ses som eftersträvansvärt men att det 

trots allt kräver ett ömsesidigt intresse från publikens sida, detta resulterar i en 

svårighet när publikens engagemang uteblir. Därför råder en klar uppfattning att 

öppenhet likt medborgardialog är prioriterat, men att museer i någon mån måste 

arbeta uppsökande för att nå ut. Förhållandet mellan museer och publik kan ses 

utifrån tre olika perspektiv, Qaisar Mahmoods tankar om small-, medium- och large-

modellerna (Mahmood 2007, s.121-126) berör hur stort inflytande institutioner har på 

sin publik och i vilken mån man är angelägen om att arbeta uppsökande mot enskilda 

målgrupper. Inom en large-modell kan en uppsökande verksamhet ses som viktig för 

att stötta enskilda särrättigheter, medan en small-modell efterstävar en neutral 

hållning inför särbehandling av vissa grupper. En stor skillnad mellan dessa 

förhållningssätt ligger i hur publiken blir bemött och/eller inbjuden till en institution; 

large-modellen tar sin utgångspunkt i att ge publiken någonting men samtidigt 

upprätthålls också en distans mellan museet och publiken, small-modellen syftar till 

att bryta sådana barriärer. Vid några tillfällen har en sådan diskussion förts bland 

informanterna, där uppfattningar om museer som en del av en majoritetskultur kan 

utgöra en tröskel till publiken. I sådant fall uppstår en paradox, där museer måste 

arbeta uppsökande för att nå en sådan publik – samtidigt som uppsökande verksamhet 

riskerar att upprätthålla en distans mellan museum och publik, där man pekar ut vissa 

grupper. En informant menar att det är viktigt att museer tar initiativ och knyter 

kontakter, då alternativen för samtida uttrycksmöjligheter som museer konkurrerar 

med kräver utåtriktad verksamhet och engagemang från personalen.  Uppfattningar 

finns också om att ett kvoteringstänkande kring publiken också kan bidra till att öka 

en normkritisk medvetenhet på museerna, att man på det sättet undviker att gå i 

upptrampade spår och tänka i samma banor.  Flera har berättat hur utåtriktad 

verksamhet också ger ringar på vattnet, då publiken får ett ansikte på vilka som finns 

på museerna blir tröskeln till att besöka institutionen mindre. 



 

50 

 

 

En informant menade att man inte nödvändigtvis behöver titta efter explicita grupper i 

ett uppsökande arbete, hur man i mindre grad bör anspela identitetsrelaterat. Detta 

skulle kunna ses som en slags medium-modell där museer är neutrala i förhållande till 

tillhörigheter baserade på etnicitet, sexualitet, religion osv.  men samtidigt arbetar 

utåtriktat och dialogiskt. I en rapport som togs fram av Världskulturmuseet i Göteborg 

undersöker Zana Muhammad och Ashar Khan hur museer kan utveckla ett utåtriktat 

arbete till att bli mer inkluderande och skapa långsiktiga relationer med sin publik. 

Rapporten baseras på ett projekt där museet hade utbyte med grupper benämnda som 

”intressegrupper” där den gemensamma nämnaren mellan publiken var ett delat 

intresse inom en fråga, detta istället för att låta kön, bakgrund, ålder eller liknande 

definiera gruppen. Muhammad och Khan menar också på hur utåtriktat arbete kan 

signalera en felaktig bild där museerna ska nå ut till vissa grupper, istället vänder man 

på resonemanget och menar att det lika mycket handlar om ett inåtriktat arbete - där 

museer söker olika resurser, kunskap och intressen från publiken (Muhammad & 

Khan 2011, s.13). Om utåtriktat arbete mot enskilda grupper kan ses som 

exkluderande uppfattas generationsbegreppet som mer lätthanterligt för museerna. En 

målgrupp som samtliga informanter i undersökningen talar om är barn och ungdomar, 

en målgrupp som omnämns som viktig men som också ses som svår att nå ut till. Ett 

utbyte med skolor kan ofta bli den enda möjligheten att få kontakt med en sådan 

publik, därför gör institutionerna insatser på detta område. 

 

Med mindre fokus på specifika grupper kan museerna arbeta för en mer normativ syn 

på mångfald, däri betonas en strävan mot ett jämlikt samhällsideal med lika 

förutsättningar för olika människor. En sådan progressiv syn på mångfald möjliggör 

också för museerna att lägga större fokus på kulturella och sociala aspekter. En tanke 

är att de sociala strukturerna, som exempelvis klass och kön, är något som bör 

betonas och i högre utsträckning problematiseras om ett normativt mångfaldsideal ska 

uppnås (Lidskog & Deniz 2009, s.52-54). Vad som diskuterats i intervjuerna är hur 

olika policyplaner och begrepp ses som svåröversatta till en daglig praktik, så till den 

grad att de i viss mån ignoreras av personalen. Åsikter om hur uttryck som mångfald 

och medborgardialog slentrianmässigt ses som honnörsord kan ses som en kritik av 

planernas utformning. Men likaväl kan det vara ett tecken på hur svårt det är med 

begrepp som mångfald; som dels har en väldigt bred definition - alternativt fungerar 

det exkluderande om man fokuserar på polariserade begrepp som etnisk mångfald, då 

man förbiser andra kulturella och sociala strukturer.  Med avstånd mellan begrepp och 

personal, blir åtgärder som personalutbildning i normkritiskt tänkande nödvändigt för 

institutioner, någon menar dessutom att en ökad organiserad främlingsfientlighet i 

samhället har gjort att frågor aktualiserats och ökat diskussioner museer emellan.               

 

Museernas roll i förhållande till publiken har diskuterats under intervjuerna, dels har 

som ovan konstaterats vikten av utåtriktad och uppsökande insatser mot publiken, 

men vad som även framhållits är behovet av ökad medvetenhet om den demokratiska 

roll som museerna besitter. Diskussioner om att tänka brett och mångfald finns där, 

men det är inom det kritiska arbetet mot osynliga normer som museitjänstemannens 

verkliga utmaningar finns. Vad som framkommer är att informanterna ser den egna 

organisationen och personalsammansättningen som relativt homogen sett till 

befolkningsstrukturer i de regioner de verkar inom, ett konstaterande som troligtvis 

gör det normkritiska arbetet inom institutionerna allt viktigare. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats har varit att lyfta fram ett mindre antal museitjänstemäns 

perspektiv på arbetet med mångfald och representation. Ett bestående helhetsintryck 

från intervjuerna är att de frågor som diskuterats är väl förankrade på de tre 

länsmuseerna som medverkat i denna studie, troligt är dock att ett mer slumpmässigt 

urval av museer hade gett en helt annan inblick på mångfaldsarbete. Faktumet att det 

råder en medvetenhet hos de medverkande museerna och att de aktivt arbetar med 

mångfald har möjliggjort flera intressanta slutsatser för studien. Vissa informanter har 

stundtals fört resonemang på en teoretisk nivå, vilket tyder på god kännedom kring 

teoretiska perspektiv och begrepp inom området. Detta är också något som varit till 

fördel under analys- och texttolkningsprocessen, med informanter som varit ”mindre 

insatta” inom ämnet hade möjligen gjort materialet mer svårtolkat och komplext.    

 

Övergripande sett har uppsatsens teoretiska perspektiv fungerat som bakgrund vid 

utformandet av intervjufrågorna, men även i form av ett ramverk till analysavsnittet. 

De svar som informanterna gett har med andra ord anpassats direkt till vissa utvalda 

intresseområden. Ett av dessa områden var Historiemedvetande, vilket gett en inblick 

i hur samskapande publikt arbete i hög grad styrker museernas arbete att verka 

meningsskapande för sin publik. Resonemang förs här kring vikten av att inte 

förmedla ensidiga historier och ökad kritisk ingång till olika urvalsprocesser vilket 

gör att institutionerna i studien kan sägas arbeta för att öka historiemedvetandet. Vad 

som dock intervjuerna inte fäst något intresse vid är huruvida detta återspeglas hos 

publiken, ett framtida studiefält bör undersöka vilken betydelse som olika 

utställningar, böcker och hemsidor spelar i förhållande till ett historiemedvetande. 

 

Mångfald har varit ett av uppsatsens nyckelord, med utgångspunkt i en 

begreppsdiskussion har identifierats hur normativ mångfald förutsätter mindre fokus 

på enskilda grupper, vilket betonas av några informanter. Ett etablerat sätt att 

eftersträva mångfald på institutionerna är därför att fokusera på generationsbegreppet 

och nå ut till bland annat skolungdomar, ett sådant förhållningssätt kan uppfattas som 

mindre exkluderande. En stor del av intervjuerna har dock fokuserat på mångfald 

utifrån främst etnicitet, vad som delvis också har berörts är vikten av att sociala 

strukturer som kön och klass lyfts fram. På ett övergripande plan har det teoretiska 

perspektivet kring mångfald gett inblick utifrån museitjänstemännens resonemang 

och tankar, desto mindre i relation till det faktiska arbetet. En förklaring till detta kan 

vara att mångfald uppfattas som ett allt för brett begrepp och därför svåröversatt från 

tanke till handling. 

 

Diskussioner kring Särart, likavärde och ett mellanting visar på hur olika 

institutionerna i studien arbetar med representation av mångfald. Diskussioner pekar 

dock inte på några entydiga förhållningssätt, utan snarare på vikten av reflektion och 

kontinuerlig dialog med de publikgrupper man samarbetar med. Under intervjuerna 

har frågor kring minoriteter och andra ”svårnådda” grupper öppnat för resonemang 

kring uppsökande och särbehandlande arbete för dessa. Teoretiska modeller av detta 

slag har främst fungerat som tankegods och därför avspeglar också analysen de tankar 

och resonemang som informanterna fört. 

 



 

52 

 

Begreppen Konstruktivism och essentialism har i ljuset av uppsatsens slutdiskussioner 

lyft fram museerna som medskapare av identiteter, något som på förhand kan tyckas 

självklart, men som också innebär ökade krav på reflektion över vilka bilder man 

förmedlar. En begreppsdiskussion ger också en inblick i hur små marginaler som 

skiljer från att museer blir medskapare av essentialistiska historiebilder och etablerade 

representationer av identiteter, något som även bekräftats genom de diskussioner som 

informanterna har fört. 

 

Utifrån perspektiven Om, för, med och av har givits vissa uppfattningar i hur hög grad 

som institutionerna samarbetar med publikgrupper. Med ett analysverktyg av detta 

slag kan det dock vara svårt att peka på entydiga förhållningssätt, i synnerhet när 

informanterna till stor del har utgått ifrån sitt eget arbete. Med andra ord bör slutsatser 

och diskussioner ses utifrån vad ett fåtal personer på institutionerna återberättat under 

intervjuerna. Sammantaget har dock analysen gett inblickar i olika samarbetsprojekt, 

genom att belysa urvalprocesser, syften, gränser och rollfördelningar har såväl goda 

exempel som svårigheter inom samarbeten lyfts fram.     

 

Slutsatser 
I det följande besvaras uppsatsens frågeställningar i form av sammanfattande 

diskussioner, för resonemang av mer fördjupad karaktär hänvisas läsaren till 

analysavsnittet och dess tre kapitel.    

 

- Hur arbetar museerna i undersökningen med mångfald? 

 

Informanterna berättar om ett mångfaldsarbete som visar på en angelägenhet att 

lyfta underrepresenterade publikgrupper, diskussioner antyder dock en aktsamhet 

mot att uttalat rikta sig mot specifika grupper då detta felaktigt kan signalera att man 

prioriterar ett intresse gentemot vissa grupper. Ett sådant arbete sker i projektform. 

Det anses vara allt för resurskrävande att arbeta långsiktigt, vilket gör att det blir svårt 

för museerna att upprätthålla längre kontakt med publikgrupper. En annan 

konsekvens är att kontakten mellan museer och publikgrupper blir personknuten till 

de museitjänstemän som medverkar inom projektet. På sikt kan svårigheter uppstå om 

relationer med externa grupper baseras på enskilda kontaktpersoner. 

 

Perspektiven med och för dominerar arbetet med mångfald; museerna samarbetar 

med publiken – och publiken är ofta medskapare i produktionerna. Men museerna gör 

även insatser för vissa grupper, detta kommer till uttryck i att museerna ofta är 

initiativtagare till samarbete med publikgrupper. Då initiativen till samarbete sällan 

kommer utifrån, är behovet av att nätverka sig fram till kontakter viktigt. 

Museitjänstemännen i studien framhåller att arbeta med olika kontaktföreningar som 

en mellanhand för att nå publikgrupper. 

 

- Vad anser man att det innebär med mångkulturell representation på museerna? 

 

Resonemang hos vissa informanter pekar på positiv särbehandling av 

publikgrupper som ett första steg för att på sikt öka kunskap och erkännande kring 

en kultur. Utifrån detta resonemang ses inte särart och likavärde som varandras 

motsatser, utan som två steg i riktning mot ett erkännande. Detta resonemang 

diskuteras främst i anknytning till de nationella minoritetsgrupperna. Att arbeta med 
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minoriteter och underrepresenterade grupper betyder per automatik inte att den bästa 

vägen är genom särartspolitiska erkännande, men om så är fallet är det grundläggande 

att initiativet kommer från grupperna själva. Ett sådant resonemang påminner om 

den dialogiska mellanväg som Taylor och Mahmood förespråkar. 

 

Identitetsrelaterade representationer i utställningar och liknande, måste ses som 

en fortgående process tillsammans med publik, sker det inte tillsammans med 

publiken riskerar museerna att förmedla en essentialistisk och tillskriven bild av 

identiteter. Istället för identitet lyder ett resonemang att det är desto viktigare att utgå 

efter identifikation. En arbetsprocess där publiken deltar i skapandet av 

representationer skapar högre igenkänningsfaktor och ökade möjligheter till 

historiemedvetande. 

 

Vad anser man att museerna spelar för roll i ett mångkulturellt samhälle? 

 

Öppenhet och medborgardialog anses vara eftersträvansvärt, men att arbeta med 

uppsökande verksamhet anses vara nödvändigt då informanterna menar att 

museernas publik inte avspeglar befolkningsstrukturen inom den region man verkar 

inom. Det är dock inte nödvändigt att utåtriktad- och uppsökande verksamhet 

riktar sig till enskilda grupper. Ett exempel som också är etablerat på museerna i 

studien är att använda sig av generationsbegreppet, vilket kan ses som mindre 

exkluderande. Bland annat är barn och unga en högprioriterad målgrupp. Att arbeta 

utåtriktat är ett förhållningssätt som museerna förespråkar, men även arbetet inåt mot 

den egna organisationen beskrivs som viktigt för att öka medvetandet om museers 

demokratiska roll. Informanter i denna studie berättar om personalutbildning i 

normkritik, vilket ses som extra viktigt med tanke på att museernas 

personalsammansättning beskrivs som homogena sett till befolkningsstrukturerna 

inom den region man verkar. 

 

Utgång 
Museitjänstemannen har stått i fokus i denna studie, utifrån intresseområdet mångfald 

har sju verksamma personer på tre länsmuseer berättat om arbetet med representation 

av mångfald. Den ursprungliga hypotesen med studien var att belysa de verksamma 

vid museerna och sätta deras roll i perspektiv på hur verksamheterna återspeglar de 

politiska direktiv som finns kring mångfald i kulturlivet. Intervjuerna pekar på en viss 

medvetenhet bland museipersonalen, diskussioner har bitvis förts på en teoretisk nivå 

med ett kritiskt reflekterande över det egna arbetet. Faktumet att de yrkesverksamma 

på museerna beskrivs som en homogen grupp som inte avspeglar samtidens mångfald 

av samhälleliga kulturyttringar - gör att organisationer är i större behov av att utbildas 

i normkritiskt tänkande. På vissa institutioner pågår sådana utbildningsprojekt, där 

finns ambitioner att tillämpa ett människorättsperspektiv på arbetet med kulturarv och 

att medvetliggöra museernas demokratiska roll bland de anställda. Att föra 

kontinuerliga diskussioner och arrangera utbildningsdagar på institutionerna blir extra 

viktigt, då flera upplever ett avstånd mellan vagt formulerade policyplaner och den 

dagliga praktiken. Tidigare studier har konstaterat den begreppsliga svårigheten inom 

institutionellt mångfaldsarbeten, vad denna studie pekar på är vikten av att lyfta 

normkritik och människorättsperspektiv för att föra tanke närmare handling. Ett 

framtida studieområde är att undersöka hur en sådan normkritisk ingång på arbetet 

definieras och praktiskt tillämpas av museitjänstemännen.              
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En av uppsatsens utgångspunkter fokuserade på hur museerna arbetar med identitet 

och representationer av olika publikgrupper, här diskuteras inte oväntat en mer 

problematiserande inställning till vad som representeras. Bland de mångfaldsprojekt 

som exemplifierats under intervjuerna framhålls ökad publikförankring och 

samskapande som nyckel för att överhuvudtaget spela en relevant roll, med andra ord 

framhålls en representation baserad på deltagande. Emellertid är åsikten att ökad 

publikförankring också betyder vissa kvalitetskrav och gränser inom det museerna 

producerar, då olika publikgrupper inte sällan har en politisk agenda behövs tydliga 

riktlinjer för vilka bilder som museerna förmedlar. En av de intervjuade syftade på 

hur främlingsfientliga gruppers anspråk på museernas retorik gjort det allt viktigare 

att verka förtroendeskapande utifrån demokratiska principer. I en museipraktik som 

allt oftare benämns som publikförankrad spelar det bakomliggande syftet i olika 

produktioner en allt viktigare roll. I en framtida forskning är därför av intresse att se 

vem och vilka som utformar syften till samarbeten mellan institutioner och publik?   

Varifrån kommer direktiven till att samarbeta och hur påverkar det den efterföljande 

produktionen?  En slutsats från denna studie pekar på att initiativen till samarbeten 

sällan kommer från publiken, därför bedriver institutionerna ett uppsökande arbete 

via olika nätverk och kontaktföreningar för att nå samarbetspartners.          

  

I uppsatsen har diskuterats teoretiska perspektiv på mångfald, bland annat utifrån 

Charles Taylors tankar om erkännandets politik. Diskussioner från tjänstemännen i 

studien antyder vikten av kontinuerlig dialog med de grupper man samarbetar med, 

ett slags förhandlingsperspektiv på likavärdes- och särartspolitiska erkännanden. Ett 

resonemang som dock förs hos flera informanter är att se erkännandet av olika 

marginaliserade grupper och minoriteter i form av två steg, där positiv särbehandling 

av publikgrupper ses som ett första steg i syfte att öka kunskap och erkännande, men 

där man på längre sikt i ett andra steg kan fokusera på universella likheter. 

 

Att arbeta för ett erkännande av underrepresenterade publikgrupper kräver med andra 

ord långsiktiga insatser av museerna, att döma av studiens resultat beskrivs just detta 

som en svårighet då relationer mellan museer och publik ofta löper över kortare 

projekt. Att föra långsiktiga publikutbyten är resurskrävande och för många 

institutioner är detta svårt att realisera, övergripande sett blir detta en fråga huruvida 

museerna lyckas spela en relevant roll för en bred publik? De demokratiska visioner 

som eftersträvas blir därefter lidande, för att leva upp till de kulturpolitiska 

målsättningar som pekar på medborgardialog krävs därför ökad förståelse och 

förbättrade resurser för att museer ska kunna upprätthålla de långsiktiga 

publikkontakterna.  Framtida studier bör även lägga fokus på hur museer arbetar 

långsiktigt med marginaliserade grupper och minoriteter, hur upprätthåller man 

sådana kontakter? 
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Med en ökad publikförankring på museerna skapas större möjlighet för samhörighet 

hos publiken. Resonemang i denna studie pekar på vikten av att skapa identifikation - 

snarare än identitet, när museer förmedlar kunskap. En sådan ingång på 

kulturarvsarbete kan tyckas självklar och ganska simpel för en utomstående, men för 

museernas tjänstemän innebär det i allt högre grad en betoning på normkritisk 

självreflexion. I den identitetskris som globaliserade samhällen upplever har 

museerna goda möjligheter att inta en vägledande position, i en brytningstid med det 

postkoloniala arvet och främlingsfientliga exkluderingsprocesser kan en sådan 

representationskritisk inställning till identitetsbegreppet göra museer till potentiella 

platser att minska avstånden människor emellan. Platser där många kan bli vi.    
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Bilagor 

 
Intervjufrågor 

 
 Berätta lite om dig själv och din roll här på museet? 

 Vad är din erfarenhet av museiarbete med olika publikgrupper? 

      (Om erfarenhet; varifrån kom initiativet?) 

      (Vilka var publikgruppen? Varför valde man dem) 

      (Hur såg arbetet ut?) 

      (Hur upplevde du arbetet gick?) 

      (Arbetade man något mål?) 

 Hur definierar du ett mångfaldsarbete? 

 Vilka arbeten med mångfaldsperspektiv har du varit involverade i? 

 Hur har dessa arbeten sett ut? 

 

 Hur ser du på ditt museums arbete med representation av mångfald? 

 Vad är dina erfarenheter av detta? 

     (Fanns det något speciellt man ville förmedla?) 

     (Hur motiverade man detta?) 

 Hur ser du på identitetsrelaterat arbete? 

     (Vad har du för erfarenhet av det?) 

 

 Hur ska museer förhålla sig till publiken som inte kommer? 

 Vilka ser du som er publik? 

 Upplever du något perspektiv på mångfald som underrepresenterat? 

 Hur ser du på museet som mötesplats? 

 Har ni några speciella direktiv kring mångfaldsarbeten på museet? 

      (Hur förhåller du dig till dessa?) 

 Vad finns för utmaningar inom mångfaldsarbete? 

 

 

 

 


