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Förord

den här praktikan har skrivits för att stötta dem som önskar 
sig mer inkluderande museer och vill förändra museernas verk-
samheter där dessa har stelnat och inte svarar mot aktuella frågor 
och dagens forskning. 

En del kulturarvsprofessionella och forskare inom kulturarvs-
fältet har studerat ideal, normer och historiebruk som dominerar 
museers verksamhet liksom vad som marginaliserats eller ute-
lämnats. Det finns många teman som inte har ställts ut eller inklu-
derats. Varför ska vi  i denna praktika då diskutera just outställda 
sexuali teter? Svaret är att vissa analytiska utgångspunkter – som till 
exem pel genus – är något som museerna faktiskt sysslat med sedan 
i varje fall 2000-talets första decennium. Att sexuella normer och 
heteronormativitet har med genus att göra har däremot inte upp-
märksammats i någon högre grad.

Tillfälliga utställningar eller visningar relaterade till lesbisk, 
homo sexuell, bisexuell, trans* eller queer (LHBTQ) tematik skapas 
dock ibland. Utställningar eller program i samband med Pride-
festivaler eller liknande har varit ett sätt för museer att komma 
tillrätta med vad de upplevt som luckor i sin verksamhet. Ofta 
är bakgrunden till sådana aktiviteter att några eldsjälar bland 
museimed arbetarna har saknat vissa inslag i de ordinarie basutställ-
ningarnas framställningar av kön och sexualiteter – eller  uppfattat 
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att aktuell forskning om kön och sexualitet inte integrerats. Då är 
det oftare lättare och går snabbare att skapa en tillfällig utställning 
framför att ändra en permanent utställning. 

Ofta är det just en eller flera eldsjälar på museerna som arbetar 
för att inkludera erfarenheter och kunskap som tidigare marginali-
serats. Praktikan har samlat erfarenheter från projektet Unstraight 
Research i museer som pågick från februari 2016 till december 2018 
och finansierades av Statens kulturråd. Initiativ till projektet togs 
av Anna Mazetti Nissen från det nätbaserade aktivistmuseet The 
Unstraight Museum (TUM) i samarbete med två statliga central-
museer, Livrustkammaren respektive Historiska museet. Projektet 
handlade till stor del om att skapa metoder för att förändra basut-
ställningar. Följande text inledde ansökan:

Projektet Unstraight Research i museer avser att under tre år skapa 
en resursförstärkning för två museer som önskar ta fram nya kun-
skaper om sina samlingar med grund i ett HBTQI-perspektiv med 
avsikt att använda dessa kunskaper i kommande utställnings-
projekt. Inom projektet ska en kulturforskare med särskild HBT-
QI-kompetens anställas för att arbeta med museerna. Forskaren 
ska skapa ny kunskap, verka i samspel med utställningsprocesser 
samt genom nätverkande och till exempel seminarier, workshops 
och konferenser öka intresset för området. Ett mål är att befintliga 
och nya basutställningar framöver även ska spegla den tidigare 
ofta dolda historia som inte ingår i den heteronormativa historie-
skrivningen.

En tjänst som forskare med denna kompetens utlystes och jag, en 
filosofie doktor i idéhistoria och numera docent i genusvetenskap 
tillsattes på 80 % från mars 2016 till och med december 2018.

Att förändra och fördjupa synen på kön eller sexualitet (eller 
andra marginaliserade kategorier) i ett museums basutställning 

kräver insatser, finansiering och samverkan mellan museernas egen 
personal och externa aktörer. Museer samarbetar vanligen med 
forskare, aktivister eller intresseorganisationer och konstnärer för 
att kunna ställa nya frågor och svara på dem på både komplexa och 
övergripande sätt. Mellan de olika perspektiv som var och en tar med 
sig kan friktioner uppstå, även när alla parter vill uppnå samma mål. 
Också dessa effekter av förändringsarbete fick projektet Unstraight 
Research i museer förhålla sig till när förändringsmetoder under-
söktes.

Eftersom frågorna till det förflutna ständigt förändras och  vidgas 
i nya riktningar tillsammans med nya grupper eller personer som 
söker eller begär en inkluderande historia kommer nya svar och 
berättelser alltid att dyka upp. Därmed kommer vår kunskap om 
det förflutna att ständigt djupna, bli mer komplex och involvera 
ytterligare perspektiv. Projektet Unstraight Research i museer har 
strävat efter att hitta metoder för att problematisera förgivettagna 
föreställningar om sexualitet och kön och för att granska idéer som 
slentrianmässigt upprepar dagens identiteter och förståelser av det 
förflutna. 

 u Syftet med denna praktika är att bistå med erfarenheter och 
kunskap för att undvika att (åter)skapa missvisande och 
partiska utställningar och berättelser på museerna.

Den här praktikan bygger på erfarenheter från projektet Unstraight 
Research i museer och från workshops ordnade av Nätverket 
kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning – ett nätverk som är 
ett resultat av projektet. Praktikan problematiserar museers tidigare 
marginalisering av sexualiteter och kön, speciellt sådana som 
inte svarat mot samhällets idealiserade könsuppfattningar och 
sexualiteter, det vill säga som inte svarat mot samhällets normer. 
Den presenterar även metoder som kan användas för att motverka 
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diskriminering och marginalisering – inte bara av kön och sexualiteter 
utan även andra marginaliserade och exkluderade grupper.

Praktikans upplägg

Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museers föränd
ringsarbete syftar främst till att stödja personer som vill arbeta 
för ett inkluderande museum och för ett samlande, bevarande 
och tillgängliggörande som vilar på vetenskaplig grund och låter 
flera olika perspektiv och röster lyftas fram och berättas. Men den 
riktar sig också till den engagerade museibesökaren. Ett viktigt 
resultat för Unstraight Research i museer har varit slutsatsen att 
hela museiverksamheten måste följa med och inkluderas i för-
ändringsprocesser. Praktikan kan därför användas på varje nivå 
i museiverksamheten: från samlande till bevarande och tillgäng-
liggörande. 

Praktikan är både kritisk och kreativ. Kritisk för att den under-
söker och problematiserar sådant som tidigare har tagits för givet, 
men som ständigt utmanas av nya frågor och ny forskning – kreativ 
för att den tillhandahåller metoder för att förändra det som tagits 
för givet.

I kapitel 1, ”Varför en liten praktika för museets förändrings-
arbete?”, ges en bakgrund till varför frågor om kön och sexualitet 
är relevanta för museers verksamheter. Där diskuteras också iden-
titetspolitik och historiebruk och varför ett inkluderande samhälle 
behöver inkluderande museer.

I kapitel 2, ”Modeller för inkludering”, presenteras och proble-
ma  ti seras fyra modeller som kan användas på flera olika sätt, till 
exempel som underlag för att diskutera museets inriktning. Model-
lerna kan också användas som checklista – dels vid  beställningar 
dels vid produktioner av utställningar. Modellerna kan även an-

vändas när pedagoger, museivärdar och guider planerar visningar 
eller strukturerar berättelser och programverksamheten i stort. 
Modellerna lämpar sig också för att följa upp och analysera ut-
ställningar. 

I kapitel 3, ”Utmaningar och möjligheter – samarbete över pro-
fessionsgränser”, sammanfattas lärdomar från flera workshoppar 
och möten med olika yrkesgrupper som arbetat tillsammans för 
utställningar som vill förändra. Samarbetena mellan curatorer och 
producenter och museiprofessionella, forskare, konstnärer och 
aktivister eller intressegrupper diskuteras utifrån erfarenheter av 
utmaningar och möjligheter när olika yrkesroller eller perspektiv 
möts. 

I kapitel 4, ”Nästa steg”, ges information som genererats av 
projek tets undersökningar och workshoppar. Här diskuteras peda-
gogernas viktiga roll vid förändringsarbete liksom digitaliseringens 
möjligheter. Några beprövade metoder för att granska det egna his-
toriebruket beskrivs liksom andra möjligheter att ta ett kliv framåt 
i inkluderingsarbetet.

I kapitel 5, ”Att synliggöra museernas inställning”, lyfts hur ut-
ställningsinnehållet kan tydliggöras på olika sätt. Dessutom disku-
teras hur utställningar och museer kan kommunicera sina val och 
utgångspunkter både till besökarna och vidare ut i offentligheten 
genom olika strategier och medier.

De olika kapitlen ger möjlighet att reflektera över det egna arbe-
tet utifrån olika typer av kritiska och kreativa perspektiv. I slutet 
av varje kapitel föreslås frågor som kan användas av enskilda och 
av personalgrupper för att reflektera över kapitlens innehåll och 
relevans för den egna verksamheten. Förutom att källor anges i 
slut noterna ges tips för vidare läsning och fördjupning både i den 
löpande texten och slutnoterna. Praktikan innehåller också några 
faktarutor.
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1. 
Varför en liten praktika  

för museers förändringsarbete?

det samhälle som inkluderar subkulturer och det utanför 
normen blir ett mer välmående samhälle. De som inte inkluderar 
utan stöter bort skapar ett negativt, trasigt samhälle. Det åligger 
verksamhets chefer som bygger sina verksamheter på offentliga 
medel och därmed har ett extremt viktigt ansvar, att begripa 
sig på ett inkluderande samhälle. Verksamhetscheferna har ett 
 ansvar att delta i samhällsbyggandet. Att selektera är att göra en 
värderingshandling i det  arbetet.

Ozan Sunar, vd för Moriska paviljongen i Malmö.1

Svaret på kapitlets rubrik – varför det är viktigt att skriva en praktika 
för museers förändringsarbete – är att museer är platser där utställ-
ningar, föreläsningar, diskussioner och programaktivi teter pågår 
och att det till museerna i Sverige årligen strömmar fler besökare 
än till bio- och teatersalongerna. Museer är därmed en viktig del 
av samhället och har en viktig roll som normerande institutioner 
med stor legitimitet – det som förmedlas på museer uppfattas som 
sant. Det som kommuniceras på museerna bidrar till att skapa sam-
hället, bland annat genom att deras innehåll  undersöker, beskriver 
och visar fram det förflutna ur olika perspektiv och utifrån olika 
frågeställningar. Förutom att krav ställs på vad som samlas, bevaras 

I den avslutande epilogen presenteras samarbetspartners och an-
dra av vikt för projektet Unstraight Research i museers resultat. Men 
redan här vill jag säga att den här praktikan inte hade kunnat skrivas 
utan alla de museimedarbetare och andra som arbetar med kultur-
arv på olika sätt som jag mött under projekttiden. Stort tack till alla 
er som – avsiktligt eller oavsiktligt – delat med er av erfarenheter av 
och synpunkter på museers förändringsarbete.



16 | DEN oUTSTÄLLDA SEXUALITETEN 1.VARFÖR EN LITEN PRAKTIKA FÖR MUSEERS FÖRÄNDRINGSARBETE | 17

och tillgängliggörs medför detta också att krav kan ställas på hur 
innehållet kommuniceras och till vilka – och i vilket syfte.

Den komplexa relationen mellan kultur, kommunikation, lär-
ande och identitet gör att museer blir en viktig plats inte bara för 
skolelever utan för alla i en livslång lärandeprocess. Det visar  Eilean 
Hooper-Greenhill i boken Museums and Education (2007) där hon 
lyfter fram museer som viktiga platser för lärande.2 

Hooper-Greenhill betonar också hur viktiga museer är för utveck-
lingen mot ett mer jämlikt och rättvist samhälle eftersom samlandet, 
bevarandet och tillgängliggörandet av kultur också handlar om att 
representera och reproducera eller konstituera tillhörigheter och/
eller identiteter. Med detta följer, menar Hooper-Greenhill, museers 
sociala och etiska ansvar. Lärande handlar inte bara om att tillgodo-
göra sig fakta eller förmågor och kompetenser – lärande handlar lika 
mycket om tillblivande, om att bli en människa. Kunskap gör att en 
person får möjlighet att tänka själv och ta egna beslut, och i förläng-
ningen kan kunskap bidra till att personen kan göra sig hörd och bli 
sedd. Vi kan se detta som att lärande handlar om att bli ett subjekt, 
eller om subjekttillblivelse. Därför är det viktigt att museer som en 
av platserna för lärandeprocesser är medvetna om relationen mel-
lan de kulturella representationer som de tillhan da håller (i form av 
 föremål, iscensättningar och berättelser) och besökarens behov av 
att kunna identifiera sig och därmed relatera till omvärlden. 

Ett sådant medvetande finns på många museer. I en debatt  ar-
tikel från 2015 påpekar chefer för ett antal statliga museer och läns-
museer, att de är medvetna om att museer tillsammans med andra 
kulturinstitutioner inte bara medverkar till, utan också ”spelar en 
avgörande roll” i skapandet av vad svenskhet är och av bilden av 
Sverige.3 Om vi tar frågan om vilka som ska få ingå i den samhälle-
liga gemenskapen på allvar blir en viktig uppgift för museerna att 
arbeta aktivt för att motverka en snedvriden representation.

Identiteter och historiebruk på museet
Många museer strävar efter att komma tillrätta med den ensidiga 
 inriktning (eller tendens) som dess personal, samling, bevarande 
och tillgängliggörande representerar och som kanske hängt med 
sedan museet bildades. Tendensen (eller inriktningen) kan handla 
om att museer visar upp en selektiv bild av svenskhet som utesluter 
många av de grupper som levt och verkat i det vi i dag kallar  Sverige. 
Förutom att den ensidiga inriktningen kan handla om att alla 
 modeller är ljushyllta, ljushåriga och har blå-grå-gröna ögon kan 
även själva historien som berättas vara ensidig och utesluta många 
perspektiv som till exempel den blandning av utseenden, kulturer, 
språk, samlevnadsformer och näringar som förekommit i regionen. 

Museernas försök att justera ensidiga inriktningar och perspek-
tiv visar sig på olika sätt. I museet kan äldre tolkningar förekomma 
i ett hörn, och nyare i ett annat. Det ger ett ibland motsägelsefullt 
intryck, men visar också att tolkningar av det förflutna och de frågor 
forskare och museer ställer om det förgångna är påverkade av den 
samtid som genererar frågorna. Det visar också att själva frågorna 
och behovet av kunskap förändras allt eftersom samhället föränd-
ras. När forskning på sådana sätt är samhällsrelevant innebär det 
att det förflutna alltid kan omtolkas och att museernas tidigare 
historie bruk i sin tur kan analyseras och fås att berätta om det sam-
hälle som genererade dem.
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FAKTARUTA 1: HISTORIEBRUK
Begreppet historiebruk har kommit i omlopp under de senaste 
decennierna. Enligt historikern Peter Aronsson kan  begreppet 
 historiebruk beskrivas i tre steg som förutsätter varandra: 
historie kultur, historiemedvetande och historiebruk.4 

En förutsättning för att någon ska kunna använda det förflutna 
/ bruka historien / eller tillämpa ett historiebruk är att det finns 
eller byggs en samling av något som representerar det förflutna 
– låt oss säga av föremål eller traditioner eller nedtecknade min-
nen. Observera att  samlingen inte behöver innehålla föremål utan 
även kan vara immateriell. Det är inte bara museer som kan samla 
föremål, traditioner och minnen. Det kan också till exempel en 
familj eller en släkt göra genom att samla föremål som familje-
album eller porträtt, brev och dagböcker, eller olika berättelser 
som sträcker sig några generationer bakåt i tiden. Peter Aronsson 
menar att samlandet av vissa materiella och immateriella arte-
fakter och inte andra för att berätta om det förflutna, samtidigt 
uttrycker en viss förståelse av vad som kan räknas som historiska 
föremål, han kallar denna ofta omedvetna förståelse historie kultur. 
En samling kan användas för att skapa flera olika berättelser.

Även lajvande och andra iscensättningar av det förflutna 
 bygger på idéer om vad som bör ställas samman för att beskriva 
skeenden och är därmed uttryck för en viss historiekultur. En 
film som vill skildra Linnés resa i Sapmí i slutet av 1700-talet 
vill förmodligen använda tidstrogen scenografi – och det som 
kommer att väljas som tids- och platstypiskt uttrycker en viss 
historie kultur. Gemensamt för olika samlingars historiekulturella 
användning är att en berättelse om det förflutna sammanför vissa 
föremål till en samling. Berättelsen knyter det förflutna till berät-
tarens egen tid och idéer om framtiden. Det är berättelsen som 
skapar samlingen på ett specifikt sätt genom att sammanfoga det 
förflutna, samtiden och framtiden – sammanfogningen gör att ett 
specifikt historiemedvetande blir manifest. 

Enligt Aronsson är historiemedvetande det som skapas 
 genom ett specifikt historiebruk. När ett specifikt urval av 
 samlingens före mål används eller brukas för att arrangera och 
forma en berättelse påverkas lyssnarens, läsarens eller betrak-
tarens historiemed vetande i en viss riktning.5 Historiemed-
vetande skapas inte bara av museers eller familjers berättelser 
om det förflutna. Det skapas också av organisationer som till 
 exempel förklarar sin uppkomsthistoria, liksom av politiska 
partier som brukar vissa utvalda delar av Sveriges historia för 
att kunna hävda relevansen av sin egen specifika politik. Även 
före tag som IKEA brukar historien. Före taget börjar sin historia 
med att berätta om en liten bod i en hage där grundaren Ingvar 
Kamprad en gång för länge sedan sålde stolar. Historiemed-
vetandet som skapas här uttrycker att företaget genom hårt 
arbete och vissa färdigheter utvecklats mycket framgångsrikt. 

Historiemedvetande handlar enligt Aronsson således om att ett 
urval av föremål, traditioner eller minnen ur en samling används 
för att skapa en berättelse med en viss innebörd. Innebörden kan 
vara att  exempelvis traditionerna i en familjs, en organisations, ett 
företags eller en nations historia kan ha sett olika ut i olika tider 
och att utvecklingen gått i en viss riktning. 6 Denna riktning som 
binder då, nu och sedan (det vill säga idealtypiska historiemed-
vetanden) kan gå åt fyra håll, menar Aronsson: 

 t inget ändras 

 t allt ändras

 t allt blir bättre

 t allt blir sämre.7

Även aktivister skapar genom historiebruk historiemedvetande 
med riktade innebörder. Ett sista exempel får bli när organisa-
tionen Lesbiska feminister på 1970-talet tryckte affischer på 
drottning Kristina kyssande Ebba Sparre. Affischens foto häm-
tades från en Hollywoodfilm där Greta Garbo hade huvudrollen 
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som Kristina. Ikoniska Greta Garbo (omgärdad av lesbiska rykten) 
 kysste alltså sin motspelerska i filmen, en kyss som fick stelna till 
ett foto på en affisch. Affischen samlade två historiska figurer 
(kung Kristina respektive Greta Garbo) som på 1970-talet hade 
högt lesbiskt signalvärde – affischens budskap var att historiens 
garderob skulle öppnas och att lesbiskhet skulle synliggöras. Att 
peka ut kung Kristina som lesbisk är en del i ett historiebruk där 
historiemedvetandets riktning uttrycker att lesbiska funnits sedan 
åtminstone 1600-talet och att den historien hade varit nedtystad 
fram tills Lesbiska feministers egen tid och dess kamp för öppen-
het i nuet och i framtiden. Affischen från 1970-talets Lesbiska 
feminister får summera historiebrukets olika delar: en samling av 
(förment)  lesbiska-personer-i-historiens-garderob använder ett 
historiemedvetande som går i riktningen att  lesbiska erfarenheter 
gömts och tystats i det förflutna, men aktivisternas nutida arbete 
för själv identifierade lesbiskas synlighet i det offentliga rummet 
kan skapa en öppnare framtid. Det är ett historie bruk där en grupp 
i ett bestämt sammanhang genom en viss berättelse om det 
förflutna sökte legitimera sin egen aktuella analys och politiska 
kamp för förändring. I dag är det transrörelsen som använder kung 
 Kristina i sitt historiebruk – nu som transperson.

Att museernas utställda berättelser om det förflutna, museernas 
historiebruk, är ensidigt inriktade kan beskrivas som att vissa grup-
per idealiseras i samlandet, bevarandet och tillgängliggörandet. Att 
idealisera handlar samtidigt om att skapa normer för vad som är 
önskvärt – ideal är normativa, de talar om vad som är eftersträvans-
värt. Att granska museernas historiebruk kan därmed hjälpa oss att 
få perspektiv på vilka ideal och normer som museerna eller sam-
hället de representerat främjat över tid.

Om vi kopplar teorier om museets historiebruk till Hooper-
Green hills resonemang om museet som medverkande i den process 
där vi blir till som egna subjekt genom att bli sedda och lyssnade till 

och även inkluderade i samhällsgemenskapen tillsammans med an-
dra subjekt, blir museets representationer viktiga ur ett annat per-
spektiv. Att studera det egna museets historiebruk kan då medföra 
att vi får syn på hur dess ensidiga inriktningar medverkat till att 
skapa identiteter över tid. Det kan ske genom att vi frågar vad och 
vilka som inkluderats respektive exkluderats ur det myller av sam-
levnadssätt, kulturer, könsuttryck, språk, religioner, hudfärger och 
näringar som förekommit i det förflutna likväl som i dag.

Nya frågor, teman och berättelser behövs för att förändra muse-
ernas ensidiga inriktningar. Det kan gälla frågor om identiteter som 
skapats som önskvärda ideal och normer i det förflutna – förutom 
vad svenskhet innebär kan vi ställa frågor om vad som normerats 
i relation till kön och sexualitet (och som skapar motrörelser som 
ovan beskrivna lesbiska feminister och transrörelse).

Att ställa sådana frågor kan visa hur olika grupper genom histo-
rien har malts och knådats till att i dag uppfattas som kategorier 
benämnda på vissa identitetsbaserade och identitetskonstruerande 
sätt, till exempel:

 u nationella minoritetsidentiteter 
 u könsidentiteter 
 u sexuella identiteter
 u identiteter baserade på hudfärg eller kroppsform
 u religiöst grundade identiteter
 u identiteter kopplade till kroppsfunktion 
 u identiteter knutna till sociokulturell och ekonomisk position 

Listan kan göras lång på hur ensidiga normativa ideal skapats genom 
att de som inte hört till exkluderats. Punkterna ovan bygger på 
diskrimineringslagen – ett annat sätt att lista skulle kunna bygga på 
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dekretet om mänskliga rättigheter eller grupperingar av språk, stil 
och så vidare, eller av olika sammanflätningar av några eller samtliga 
dessa.

Är det då identitetspolitik som museerna ska syssla med? Inte 
alls – museerna bör snarare ge perspektiv på identitetspolitik och de 
ideal som är normerande genom att problematisera uttrycken för 
tidigare historiebruks identitetspolitik. 

Människor har i alla tider haft vad vi kan kalla genitalt samröre 
eller utfört sexuella handlingar. Men förståelsen av dessa relationer 
och handlingar, och vad de inneburit i samhällsgemenskapen för-
ändras över tid och rum. Forskning har till exempel visat att ter-
men ”sexualitet” började användas på olika europeiska språk först 
under andra hälften av 1800-talet för att beteckna intima genitalt 
njutningsfulla handlingar skilda från fortplantning.8 Före dess kate-
goriserades inte sexuella handlingar, sexuella subjektiviteter  eller 
sexuella identiteter på samma sätt. Ingen kallade sig hetero-, homo-, 
bi- eller trans sexuell: begreppen existerade inte. I stället fanns en 
uppdelning mellan det önskade och det oönskade där gränsen drogs 
mellan fortplantning och sterila handlingar. Det var illa att utöva oral- 
eller analsex oavsett om det utfördes hetero- eller  homosexuellt.9

Det är viktigt att museerna i stället för att överföra en nutida 
förståelse av sexuella identiteter vågar sig på att beskriva hur den 
nutida förståelsen uppstått. Museerna kan till exempel beskriva 
det religiösa våld, de bestraffningar, diagnoser, hälsodeklaratio-
ner, njutnings ideologier och annan sexualpolitik som lett fram till 
 dagens förståelser av sexuella ideal. I de berättelserna bör även ingå 
vilka sexuella uttryck och samlevnadsformer som beskrivits som 
oönskade. 

Det finns forskning om idealiseringsprocesser och de margina-
liseringar som ingår i dessa. Men när museer vill öppna för mer 
mångsidiga perspektiv använder de sig i många fall av erfarenheter 

gjorda av nu levande personer som tillhör diverse tidigare margina-
liserade grupper, snarare än att samarbeta med forskningen. 

Samtidigt har till exempel Malin Grundberg, historiker och 
Livrustkammarens chef, på tal om museernas implementering av 
könsperspektiv, beskrivit att levda erfarenheter inte behöver för-
ändra normen. På en kvinnodominerad arbetsplats (som museet) 
är till exempel mannen fortfarande norm.10 Att låta kvinnor produ-
cera en utställning behöver alltså inte rucka på den manliga normen. 
Lika lite leder självidentifierade LHBTQI-personers  perspektiv på det 
självupplevda förtrycket automatiskt till att  heterosexualiteten som 
ideal och norm ifrågasätts i en utställning. Och utifrån denna slut-
sats kan vi också säga att adderandet av samer, judar, romer, torne-
dalingar, andra- och tredje  generationens arbetskraftsmigranter 
eller flyktingar till museernas samlingar och berättelser inte automa-
tiskt ruckar på besökarens föreställningar om vad en typisk svensk 
är,  eller vad den svenska identiteten innebär. Den bild av idealsvens-
ken som blond och blåögd som  etablerades under sent 1800-tal och 
 tidigt 1900-tal kan behållas ändå.11

Adderandet av individuella erfarenheter som strategi behöver 
därför diskuteras och kompletteras, och vi måste också använda 
fler strategier än enbart de marginaliserades eller exkluderades 
 erfarenheter för att skapa mer inkluderande museer. Däremot är 
de marginaliserades erfarenheter viktiga för att väcka intresse för 
en viss fråga och för att på sikt skapa beteendeförändringar och 
 policyändringar.

Det är inte ovanligt att när till exempel heteronormativitet disku-
teras, så menas i stället heterodominans. Begreppen beskriver inte 
samma sak och leder till olika strategier. Om vi vill komma till-
rätta med heterodominans eller mansdominans på en arbetsplats, 
ja då kanske adderande av LHBTQ-personer eller kvinnor är en bra 
strategi. Om vi däremot vill upphöra med att idealisera normativa 
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skildringar av sexualiteter eller kön så krävs andra strategier. Det är 
de senare som den här praktikan handlar om. 

Genom att med hjälp av forskare fokusera på hur normerings-
processer under historiens gång – eller hur museers historiebruk 
uteslutit, förkastat och förskjutit vissa kategorier till förmån för an-
dra, kan andra perspektiv på föremål, identiteter och äldre berättel-
ser träda fram.

Kön, sexualitet och skapandet  
av nationell identitet på museet

Museerna har många olika möjligheter att historisera, diskutera 
och ställa ut sexualitet och kön liksom hur sexuella ideal och kropp-
sideal på olika sätt har reglerats eller normerats genom historien – 
och det är också ett ämne som intresserar väldigt många människor. 
Flera forskare har till exempel visat hur nationsbyggande och 
byggandet av nationalmuseer sedan Napoleonkrigen hör samman. 
Museernas roll i nationens identitetsbyggande projekt handlade 
om att påvisa kontinuitet mellan forntidens folk och 1800-talets. 
För imperiebyggande nationer i Europa spelade uppvisande av 
föremål från kolonierna och från antika riken som Sumer, Babylon, 
Egypten, Grekland och Rom stor roll. De visades upp i Paris, Berlin 
och London och skulle signalera de egna nationernas storhet och 
civilisatoriska rötter.12 I Sverige uppvisades och användes i olika 
sammanhang samer och samiska föremål som något helt igenom 
annorlunda det som samtidigt presenterades som typiskt svenskt.13

Att samtidigt visa hur nationsbyggandet reglerat sexualitet – och 
tvärtom, hur reglerandet av sexualitet samtidigt fungerat medska-
pande av hur nationalitet uppfattas – brukar däremot inte lyftas 
av de som studerar museets roll i nationens identitetsbyggande 
 projekt.14 Detta trots att otaliga utställningar upprättar (en chimär) 

kontinuitet mellan forntidens relationer och sexuella uttryck som 
växte fram under 1800-talet. Här finns en hel del historiebruk att 
studera – hur rimmar till exempel utgångspunkten i den borgerliga 
kärnfamiljens framväxt under 1800-talet med relationer, kön och 
sexuella handlingar under folkvandringstiden, brons- eller järnål-
dern och medeltiden, och så vidare? Inget vidare, skulle en histori-
ker säga – ändå ställs konstellationen mamma-pappa-barn ut i såväl 
forntid som järnålder.

Bland annat socialantropologer och historiker har studerat vem 
eller vilka som har fått fortplanta sig med vilka liksom regler om 
vilka samlevnadsformer som ansetts ha varit till gagn för ett sam-
hälles bästa. De har till exempel visat att det i 1800-talets rastän-
kande diskuterades vilka som ansågs tillhöra nationen och vilka 
som inte skulle blandas med andra. Rastänkandets nationella ideal 
är märkbara i museers historiebruk. Museer gestaltade exempelvis 
under 1800-talet de som ansågs tillhöra den dåvarande nationella 
befolkningen som ljushyade, ljushåriga, med grå-blå-gröna ögon. 
Den samiska befolkningen, judar, romer och andra uteslöts eller 
framställdes stereotypt och som avvikande.15 Museernas gestalt-
ningar skulle vid undersökningar av dess historiebruk kunna kopp-
las till rashygieniska (även kallade eugeniska) strategier som utar-
betades runt sekelskiftet 1900 och framåt för att öka barnafödandet 
bland de önskade och hindra de oönskade från att fortplanta sig.16 

Gestaltas skulle även hur svensk kolonialism påtvingat det 
 samiska samhället reglering av både sexualitet och samlevnad ut-
ifrån det kristna majoritetssamhällets synsätt – avvikelser bestraf-
fades på olika sätt. Forskning finns.17 Men fortfarande framställs 
i museisammanhang utseendeidealet för nordbon som ljus hy, ljust 
hår och grå-blå-grön ögon. Samtidigt visar dna-forskning relate-
rad till exempelvis järnåldern att befolkningen runt Mälaren var 
hetero gen och migrerande.18 
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Gestaltningsmässigt kan mycket göras. Museers utställningar 
tycks dessutom ofta utgå från att dagens centralorter i Norden var 
centrala också för tusen år sedan. Trots att norra delen av det vi i dag 
kallar Sverige hade sina egna centralorter och kommunikations-
vägar som snarare gick i västlig eller ostlig riktning än nord–sydlig.19

Den idealiserade – eller normativa bilden – av svenskhet dyker 
även upp när forntida nordiska utseenden framställs. Förutom 
att utseende, hårtextur och hudfärg blir ljus och ögonen grå-blå-
gröna, och att kvinnor och män skildras utifrån dagens normer 
där kvinnor ska vara mjuka och finlemmade, och män muskulösa 
och grova är det inte ovanligt att forntidens människor skildras 
som att de lever som varandras motsatser i heterosexuella par-
relationer där incitamentet tycks vara att skapa gemensamma 
barn.20 Sådana  stereotypa och anakronistiska skildringar, det 
vill säga skildringar som baseras på dagens köns- och utseen-
denormer och relationer, skapar föreställningar om en homogen 
befolkningskontinuitet och lägger den heterogena befolknings-
historien i dimma i stället för att studera och problematisera ett 
sådant historiebruk.21 

Att studera och ställa ut museernas tidigare historiebruk relaterat 
till sexualitet och kön blir därmed en intressant möjlighet för att 
problematisera synen på sexuella, befolkningsrelaterade, könade 
och nationella ideal. Det görs också, men ofta när museer vill pro-
blematisera tidigare ideal och normer är det de eller det som avvi-
ker från idealen som ges utrymme snarare än en kritisk granskning 
av det tidigare historiebrukets framställning av sexuella ideal eller 
könsideal. Har utställningarna tidigare framställt mamma-pappa -
-barn-familjer kanske museerna vill klämma in någonting om att 
homosexuella relationer också förekom. Det är ett exempel på hur 
ett behövligt fokus på museernas heteronormativitet istället ersätts 
med ett fokus på heterodominans. 

Strategin mot dominans är ofta jämställdhetsstrategier, men 
normen försvinner inte med sådana strategier – i stället kan den 
förstärkas. Genom att visa kategorier som tidigare exkluderats vill 
museet öppna upp för mångfald och undvika diskriminerande his-
torieskrivning. Att inkludera kvinnor eller lesbiskhet, homosexua-
litet mellan män, bisexualitet och queera handlingar och tvetydiga 
kön genom utställningar kan då tyckas självklart – de är ju en del av 
samhällets historia. Men det finns även en del problem med att bara 
fokusera på de eller det som avvikit från idealen i stället för att upp-
märksamma själva de normativa idealen och de sammanhang de 
uppstått i.22 Att till exempel i historien om förfluten forntid lägga 
till kategorier som dagens LHBTQ innebär samtidigt att skriva fram 
dessa identiteter som om de alltid funnits. Samtidigt (åter)skapas 
heterosexualitet som lika evigt förekommande. Museerna kunde i 
stället berätta att det vi kallar homosexuella respektive heterosexu-
ella handlingar alltid funnits (även om dessa handlingar inte alltid 
varit identitetsbärande), och att sexuella relationer inte alltid varit 
inkörsporten till att flytta ihop och börja samla gemensam egen-
dom, eller ta hand om barn tillsammans.

Om till exempel den till synes förgivettagna heterosexualiteten 
inte lyfts fram som en sexuell handling som på olika sätt idealiserats 
och normerats så att den numera framstår som självklar och natur-
lig, kan de sexuella och könade uttryck som vid olika tidpunkter och 
sammanhang stötts bort som oönskade i det förflutna inte begripas. 
I stället framstår de uttryck som i dag uppfattas som avvikande som 
om de i alla tider har stått utanför sexualitetsnormen. Historikerna 
kallar detta synsätt ”ahistoriskt” och påpekar att det som idealiseras 
eller normeras i en viss tid genomgår ständiga förändringar. Inne-
börden av att födas med snopp eller snippa har till exempel föränd-
rats, förskjutits och omförhandlats under historien sedan forntiden 
– och den förändras fortfarande. 
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Beteckningar som lesbiska, homosexuella, bisexuella, transper-
soner, queera och intersexuella uppstod en gång som medicinska 
diagnoser för tillstånd som skulle botas med mjuka eller hårda tera-
pier.23 Innan sådana diagnoser uppstod under 1800-talet sågs vissa 
sexuella handlingar, som exempelvis tidelag och sodomi, snarare 
som karaktärsfel som kunde straffas utifrån religiösa eller juridiska 
regler och lagar. Straffet skulle avhålla människor från att handla 
fel. Den medicinska och andra vetenskaper såg däremot handling-
arna som sprungna ur medfödda fysiska eller mentala defekter, 
eller som resultat av en evolution som avstannat eller kastats till-
baka. Diagnoserna transformerades så småningom till nedsättande 
 skambeläggande termer.24 Det stolta i att kalla sig LHBTQI-person i 
dag handlar mycket om att göra upp med de skamkänslor som in-
förlivats i individer som effekter av tidigare medicinsk, juridisk eller 
vardaglig exkludering. Sådana exkluderingsprocesser kan även ses 
som uttryck för normeringsprocesser. 

Att stolt kalla sig lesbisk, flata, bög eller homo handlar delvis om 
att göra motstånd mot uteslutningsstrategier och negativt bemö-
tande. Men att granska och gestalta sexuella ideal eller uppkomsten 
av sexuella identiteter genom att ställa ut sexualnormers historia är 
inte ett uttryck för identitetspolitik, utan syftar till att ge perspektiv 
på den identitetspolitik som växt fram i ett samspel mellan av makt 
och motstånd mot köns- och sexualitetsnormer och ideal. 

Än så länge är denna sexualitetens historia outställd.

2. 
Modeller för inkludering

i följande kapitel lyfts fyra modeller fram som verktyg för att 
göra museer mer inkluderande och omfatta dem och det som tidi-
gare marginaliserats. Även om det här kapitlet mest kommer att 
 fokusera på publika verksamheter kan modellerna användas för att 
reflektera över det egna museets verksamhet i alla led – i samlan-
det, bevarandet och tillgängliggörandet. Modellerna kan beskrivas 
i följande termer: 

1. utställningar för de marginaliserade

2. utställningar om de marginaliserade 

3. utställningar som är kritiska till privilegiering  
och  marginalisering 

4. utställningar som förändrar/rubbar verksamheten  
och  besökaren 

Det är viktigt att komma ihåg att det i praktiken inte finns några ab-
soluta gränser mellan användningen av modellerna – en eller några 
eller alla fyra modeller kan användas av samma museum, vid arbe-
tet med en och samma utställning eller vid visningar av den. Model-
lerna kan också användas av en och samma medarbetare eller av 
olika människor inom samma museienhet. Men för en genomtänkt 
verksamhet och utställning, liksom för en medveten berättelse, är 
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det viktigt att reflektera över innebörden i och konsekvenserna av 
varje specifik modell.

Modellernas användningsområden

Alla medarbetare har en del i att skapa ett inkluderande museum 
där mer komplexa och djupa berättelser och bredare perspek-
tiv förmedlas. Chefer, kommunikatörer, pedagoger och guider, 
curatorer, producenter och projektledare, ja också de som samlar 
och bevarar är viktiga för museer som arbetar mot marginalisering 
och exkluderingar. Modellerna kan således användas av varje 
medarbetare för att inom den egna delen av verksamheten

 u ställa frågor om den egna verksamhetens historiebruk 
 u reflektera över hur och varför vissa värderingar, kunskaper 
och erfarenheter uppstått

 u fundera på hur dessa vidmakthållits och kan förändras. 

Att ställa den sortens frågor, liksom att konstant utvärdera och disku-
tera inriktning och mål, är viktigt eftersom museernas verksamhet 
påverkar människors identiteter, erfarenheter och samhällssyn – till 
exempel genom att förskjuta, förändra, bekräfta eller förstärka dem. 

 u Modellerna kan även fungera som underlag till att reflektera 
över museernas inriktningsarbete genom att fråga hur 
inkluderande detta är eller skulle kunna vara. 

 u Vidare kan modellerna användas som checklista vid 
beställningar liksom inför och under produktioner av 
utställningar eller av vissa delar av en utställning. 

 u För pedagoger, museivärdar och guider kan de fyra model-
lerna ge struktur åt reflektioner kring målgrupper, berättel-
sernas form och innehåll samt programverksamheten i stort. 

 u Slutligen kan de användas för att analysera utställningar när 
de väl är gjorda. 

Observera att jag valt att tala om modeller för utställningar nedan, 
men ordet utställning kan bytas till verksamhet eller program eller 
kommunikation eller annat inom ramen för museernas uppgifter 
och arbetsområden.

Kort bakgrund till modellerna och kapitlets upplägg

Modellerna är en slags vidareutveckling av modeller som används 
inom skolvärlden för att motverka marginalisering av vissa och pri-
vilegiering av andra.25 Även om museipedagogik följer andra regel-
verk än skolans (den förra saknar till exempel en tydlig läroplan 
och regleras av andra styrdokument) är skolelever en stor del av 
museernas besökare. Vidare är de metoder som utkristalliseras ur 
de fyra modellerna tillämpbara på livslånga lärandeprocesser och 
berör därmed varje museibesökare. 

I det följande lyfts modellerna fram och kopplas till en musei-
pedagogik som strävar efter att vara inkluderande genom att vara 
uppmärksam på vad och vilka som tidigare marginaliserats i verk-
samhetens olika delar. Exemplen utgår från genus och sexualitet, men 
metoderna som kan kramas ur modellerna är generaliserbara och 
kan användas för att problematisera exkluderingen av andra grupper 
från museers verksamheter. För varje modell diskuteras dennas syn 
på vad som orsakat marginaliseringen och vilka strategier den därför 
föreslår för att komma tillrätta med problemet. Även modellens 
för- och nackdelar berörs. Diskussionen åtföljs av exempel och er-
farenheter från både museipraktik och museipedagogik. 
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Kartlägg dem eller det som  
marginaliserats eller exkluderats

Innan modellerna kan börja användas måste en kartläggning göras 
för att ta reda på hur de marginaliserade har framställts – eller kan-
ske exkluderats – i det egna museet. Museer är en del i det omgi-
vande samhället och museers kunskapsmål och själva organisation 
skapas alltid i ett givet historiskt, socialt, ekonomiskt och politiskt 
sammanhang som ofrånkomligen inkluderar vissa grupper och 
exkluderar andra.26 Så hur ska ett museum ens komma till insikt 
om att det tidigare har marginaliserat eller exkluderat vissa? Ex-
klusioner som sker i ett museum sker ofta per automatik, de har 
blivit normaliserade och en del av vardagen. En fingervisning kan 
vara att utgå ifrån kategoriseringarna i Diskrimineringslagen eller 
listan på nationella minoriteter, men även grupper utanför dessa är 
viktiga att inkludera (migrantens historia skulle till exempel kunna 
börja redan när norden befriades från is). Undersökningar utifrån 
socio-ekonomisk och geopolitisk bakgrund av vilka som besöker 
museer och vilka som inte gör det är också vägledande. Att sam-
arbeta med forskare, konstnärer, intresseorganisationer och akti-
vister inom olika fält som sysslar just med att undersöka hur olika 
grupper marginaliserats är viktigt (läs mer om sådana samarbetens 
utmaningar och möjligheter i nästa kapitel).

Kartläggningen kan uppmärksamma vilka grupper som är un-
derrepresenterade i museer.27 Frågor som kan ställas är till exempel:

 u Vilka historier saknas?
 u Hur stort utrymme har de undersökta grupperna  
i montrar och i texter? 

 u Hur framställs de? 
 u Vad omges de med?
 u Vad relateras de till?

För att lyssna in vad det är för frågor de marginaliserade eller exklu-
derade grupperna tycker är viktiga att museer adresserar, kan även 
intervjuer göras.

Modell 1. Utställning för de marginaliserade

Utgångspunkten för den första pedagogiska modellen, utställning 
för de marginaliserade, är att öka kunskapen och referenserna 
för människor som tidigare har utsatts för marginalisering och 
exkludering av museer. Genom att öka kunskapen och referenserna 
för den tidigare marginaliserade gruppen är den bakomliggande 
tanken med modell 1 att de tidigare exkluderade kan stärkas och 
få en viss upprättelse genom att kunskap förmedlas till gruppen 
om dess plats, avtryck och insatser i historien och i samhället. För 
att uppnå detta vill användningen av modell 1 bidra till att den 
marginaliserade gruppen ska kunna känna igen sig och se sig som 
en del i samhället.

Metoder när modell 1 används
När kartläggningen som museer gjort visat att män har varit norm 
i tidigare utställningar och berättelser har en metod för att komma 
tillrätta med detta varit att bygga utställningar om bortglömda kvin-
nor, om deras hantverk eller livsgärningar. Även specifika händelser 
som införandet av eller avskaffandet av vissa lagar och regler som 
endast gällt kvinnor och som kan ha fungerat utestängande, fogas 
ibland till tidigare berättelser. Sådana metoder syftar till upprättelse 
och till att visa att kvinnor deltagit i samhällsbyggandet, uträttat 
saker och varit viktiga i historien. Eftersom det inte alltid är lätt att 
upptäcka hur kvinnor har marginaliserats – inte ens för medarbe-
tarna på en kvinnodominerad arbetsplats som museer28 (se också 
sidan 23 i föregående kapitel) – är det angeläget att hålla sig à jour 
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med forskningen inom fältet när denna metod används (det kan ske 
på olika sätt, vilket beskrivs mer ingående i följande kapitel). 

Det är också viktigt att uppmärksamma hur antaganden om 
och förväntningar på vissa människor påverkar oss alla och kan 
lysa igenom när vi använder modell 1 och skapar program och 
ut ställningar för de marginaliserade. Jonas Franksson, akti vist 
i funkisrörelsen och bärare av en viss cerebral pares som gjort 
honom rullstolsburen, beskrev i en föreläsning hur antaganden 
om och förväntningar på honom blir uppenbara när han tilltalas 
med STOR TYDLIGHET som vore han ett barn.29 Något mer händer 
här: när vuxna män infantiliseras så avkönas och avsexualiseras 
de samtidigt. Kön, sexualitet, funktionsvariationer och andra 
kategoriseringar och stereotyper sammanflätas intersektionellt 
och för med sig både medvetna och omedvetna fördomar som 
påverkar hur vissa människor uppfattas, behandlas, guidas, berättas 
eller representeras. Därför är en metod också att bjuda in de 
marginaliserade grupper museerna vill nå till samtal, samarbeten 
eller att intervjua fokusgrupper och att vara öppna för deras inspel.

Ytterligare metoder för att förändra museer utifrån modell 1 är 
att göra det tillgängligt och tryggt: alla ska känna sig välkomna och 
kunna röra sig i museerna. Åter andra insatser för att bekräfta den 
marginaliserade gruppen är lyfta andra erfarenheter än tidigare 
historie bruk gjort. 

Inte sällan vecklas glömda eller dolda historier ut i  samarbete 
med specifika marginaliserade grupper och gärna vid vissa speci-
ella tillfällen, till exempel vid en pridefestival eller ett 8 mars- 
firande på orten eller på årsdagen av en viktig händelse eller av 
någon aktivists födelse eller död. 

 u Separata och tillfälliga utställningar som lyfter fram 
de marginaliserade eller exkluderade – till exempel 
trans*personer – är också en vanlig metod. 

 u Det är även specialvisningar av de permanenta utställningarna 
relaterade till speciella teman (ofta inriktade på förtryck och 
motstånd mot sådant) och tematiska diskussionspaneler eller 
föreläsningar. 

 u Ännu en metod är att lägga till berättelser om en grupp 
marginaliserade – till exempel samer – i ett hörn av den 
permanenta utställningen eller addera en skylttext om de 
tidigare marginaliserade, här och där. 

Alla dessa metoder kan fungera stärkande för de grupper som länge 
har uteslutits genom museers historieskrivning. Genom metoderna 
ska de marginaliserade kunna få syn på åtminstone en del av sin 
historia och sin delaktighet i samhällets historia och nutid. Fördelen 
med att ställa ut för de marginaliserade är att de tidigare exklude-
rade eller förminskade människorna och deras förflutna kan erkän-
nas och lyftas fram. Att misslyckas med att erkänna och lyfta fram 
de marginaliserade är redan i sig diskriminerande och medverkar 
till att (åter)skapa stereotyper och att skymma samhällets mångfald. 

Problem med modell 1
Det skapas också problem när museer använder modell 1. Ett centralt 
problem som kan uppstå när museer uppmärksammar de margi nal-
iserade genom att fokusera på negativa upplevelser i det förflutna och 
i nutiden, är att det ger ett intryck av att det är de som exkluderats som 
är problemet – och därmed fortsätter marginaliseringsprocesserna. 
För att undvika detta problem är det viktigt, menar pedagogen 
och pedagogikforskaren Kevin Kumashiro, att komma ihåg att ex-
kludering fungerar både genom att privilegiera vissa (det osynliga 
idealet, eller normen) och genom att marginalisera vissa andra.30 
(Modell 3 uppmärksammar just vikten av att även lyfta vilka som 
privilegieras när andra marginaliseras.)



36 | DEN oUTSTÄLLDA SEXUALITETEN 2.MoDELLER FÖR INKLUDERING | 37

Det finns ytterligare problem med modell 1: Om vi ska tala om de 
exkluderade måste vi definiera dem – men en sådan klassificering 
kan vara bekymmersam. Hur ska vi till exempel ringa in människor 
som inte passar in i könsideal eller sexuella ideal? Som sexualitets-
forskare visat har medicinska kategoriseringar av sexuella uttryck 
och preferenser i det förflutna medverkat till att stereotypifiera 
människor in i en från idealet eller normen avvikande grupp. Medi-
kaliseringen och andra marginaliseringar av vissa sexuella uttryck 
har samtidigt beskrivit vissa andra uttryck som det ideala sexuella 
uttrycket.31 Liknande processer har skett när vissa människogrup-
per kategoriserats i rastänkandets historia eller när kvinnor av olika 
vetenskaper definierats som avvikande från eller mindre utvecklad 
än normen mannen/människan. 

Men, låt oss säga att vi lyckas ringa in ett antal självdefinierade 
LHBTQI-personer (lesbiska, bögar, bisexuella, trans*, queera och 
intersexuella) genom att till exempel samarbeta med en LHBTQI- 
organisation. Då kan fokusgrupper skapas och bjudas in på ett tidigt 
stadium av utställningsarbetet. Genom sådana grupper kan museer 
undersöka vilka frågor och perspektiv som saknas. Fokusgruppen 
kan bidra med många insikter och unika erfarenheter, men även här 
finns risker. Att expertisen om exkluderingsprocesser överlämnas 
endast till den drabbade kan leda till att marginaliseringen graveras 
in ännu djupare. Historieskrivning och marginaliseringsprocesser 
är ämnen som kräver forskarkompetens. Några av de marginali-
serade kan uppskatta att tillfrågas, men åter andra i den aktuella 
gruppen kan bli besvikna över att resultatet har blivit snävt eller yt-
ligt – en inte ovanlig upplevelse när ett museum bjudit in en  specifik 
fokusgrupp.32

Människor i till exempel LHBTQI-spektret eller inom var och en 
av dessa bokstäver representerar en mängd olika liv, erfarenheter, 
behov, ekonomier, synsätt och perspektiv. Mångfalden av olika och 

till och med motstridiga intressen inom en grupp innebär att det 
är problematiskt att anta att alla i den har ett gemensamt intresse. 
Liksom vid andra kategoriseringar kan skillnaderna inom en och 
samma grupp vara större än de mellan olika grupper.33 Kort sagt, 
individen misslyckas med att vara en stereotyp representant för en 
marginaliserad grupp – ett faktum som måste beaktas tillsammans 
med en lyhördhet för olika intersektionella variationer av exklude-
ring som kan förekomma. En person kan vara både queer, judisk, 
afrosvensk, kvinna och sitta i rullstol.

Eftersom en individ har flera tillhörigheter, erfarenheter och 
identiteter som sammanflätas på olika sätt måste den form av mar-
ginalisering museer väljer att ta itu med ständigt problematiseras. 

 u Vilka i den marginaliserade gruppen lyfts fram? 
 u Om kvinnor ska adderas till en utställning – vilka kvinnor 
syftas på? 

 u Unga, gamla, queera, kvinnor från låglöneyrken eller 
minoriteter, märkt funktionsvarierade, migrerade (av olika 
orsaker) kvinnor eller andra kvinnor? Eller några av dessa 
sammanflätade intersektionellt? 

 u Vilka perspektiv försvinner eller vecklas ut genom valen? 

Om museers definition av vem den marginaliserade är inte pro-
blematiseras kommer utställningar för de marginaliserade alltid att 
utesluta andra inom gruppen.

 u Brukar du använda den här modellen? 

Vare sig du brukar eller inte brukar använda den, fundera på 
 för- och nackdelar med att använda den i din egen praktik.
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Modell 2. Utställning om de marginaliserade

Den bakomliggande tanken som modell 2 vilar på är att det är brist 
på kunskap som leder till att vissa blir exkluderade och margina-
liserade. För att råda bot på kunskapsbristen är syftet med denna 
modell att förmedla kunskap om de marginaliserades situation till 
museers alla besökare – inte bara till de marginaliserade – och på så 
sätt bidra till att skapa empati och hänsyn till den marginaliserade 
gruppen.34 Därmed är tanken att kunskapsbristen kan arbetas bort 
och på sikt även diskrimineringen. 

Metoder när modell 2 används
Metoderna för att uppnå syftet i denna modell är många. Ett ex-
empel är att undvika diskriminerande berättelser. En definition av 
diskriminerande berättelser är att de är ofullständiga. Ofullstän-
dig kunskap (även kallad partiell kunskap) inom museipedagogik 
och -utställningar kan illustreras av att idealet – de privilegierade 
– skildras och att de marginaliserade saknas. En metod för att 
undvika ofullständigheten är att museerna adderar marginaliserade 
till den befintliga utställningen om de privilegierade. Museer kan 
lyfta vissa marginaliserade perspektiv genom att ställa ut ett urval 
som månadens föremål i en specifik och centralt placerad monter. 
Det finns många sådana exempel i museer.35 Kvinnors hantverk kan 
läggas till i en basutställning som annars mest handlar om mäns liv 
och erfarenheter. En hörna om samiskt liv (gärna förr i tiden och 
inte i dag) kan läggas till en berättelse om gruvnäringens eller om 
skogsnäringens expansioner i norra Sverige. 

En annan metod är att placera en hel utställning om de tidigare 
exkluderade grupperna centralt i museer där alla besökare måste 
passera. En utställning i stadsmuseet i Brighton i södra England 
gjorde just det. Museet beslutade sig för att bygga en utställning 
om queert mode under 1960–1990-talet. Utställningen skulle visa 

på den rika förekomsten av LHBTQ-människor och deras stilar 
i staden. Utställningen placerades centralt i museet så att alla var 
tvungna att passera rummet. I den andra delen av rummet ställ-
des samtidigt klädstilar från migranter från Karibien från samma 
tidsperiod ut. Alla museibesökare kunde därmed få möjlighet att ta 
del av dessa två gruppers klädstilar och uppmärksammas på deras 
närvaro i stadens historia.36

Att skapa en utställning om de marginaliserade strävar efter att 
utmana ofullständig eller partiell kunskap om marginaliserade 
grupper. Ytterligare en metod är att i de ordinarie guidningarna, 
texterna och utställningarna integrera särskilda spår och berättel-
ser om exempelvis aktörer, motstånd, organisering och kreativitet 
hos de marginaliserade grupperna. Ännu en metod för att utmana 
museers basutställningar är att använda särskilda visningar. Vid så-
dana inbjuds en eller flera externa föreläsare som kan visa fram och 
problematisera en given utställning utifrån olika perspektiv genom 
att spåra ofullständig kunskap i den.

Styrkan i modell 2 är att kunskapen om de tidigare marginal-
iserade når alla besökare som ser utställningen eller deltar i den 
guidade rundturen, inte bara den självidentifierade grupp som vi 
antar skulle vilja följa ett regnbågsspår eller en guidad tur som be-
lyser  kolonialism eller använder en genusanalys. När alla männi-
skors kunskaper om de marginaliserade och exkluderades situation 
historiskt fram till i dag ökar, behöver olikheterna mellan ”vi och 
dom” inte framstå som så dramatiska – skillnader kan normalise-
ras och empati kan uppstå.37 Utställningen Queering Sapmí visade 
människor både i Sapmí och i majoritetssamhället att det finns 
queera människor bland samer – och tvärtom, att det finns samer 
bland dem som ingår i queera gemenskaper både i norra och södra 
Sverige.
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Problem med modell 2
Men också modell 2 för med sig risker. Att införliva en tidigare ex-
kluderad grupp (som ju egentligen inte alls är enhetlig utan som per 
definition renodlats genom historiska uteslutningsprocesser) kan 
leda till att gruppen kollektivt framställs som bärare av vissa givna 
särdrag och att skillnader förstärks och befästs, i stället för tvärtom. 
Besökarna kan förledas att tro att det finns något som den queera 
klädstilen, den lesbiska erfarenheten, det transmanliga utseendet 
eller den queera samen.

Ytterligare faror med modell 2 och utställningar om de margi-
naliserade, är att museer kan reproducera en stereotyp bild av det 
förflutna genom att addera de exkluderade till en grundläggande 
berättelse som inte samtidigt problematiseras. 

Utställningarna om queera klädstilar respektive karibiska mig-
ranters mode som placerades centralt i stadsmuseet i Brighton 
i södra England kan tjäna som ett exempel på ofullständig kunskap 
och representationsproblem. Utställningarna frågade inte om mig-
ranter kunde vara queera eller om queera kunde vara migranter. 
Här tycks fokusgruppen migrerade queera saknats vilket sätter 
fingret på ytterligare ett problem med metoden att addera under-
representerade grupper till en redan given berättelse: nämligen 
att minoriteter ofta beskrivs utifrån majoritetens perspektiv och 
att intersektionella perspektiv saknas. Även om utställarna ville 
stärka och stödja queera och inkludera karibiska migranter, utgick 
de ifrån ett selektivt urval av queera representationer valda utifrån 
 majoritetssamhällets representationer, vilket därmed bidrog till 
att (åter)skapa och stabilisera både en normativ queerhet och en 
hetero normativ karibiskhet.38

I en av projektet Unstraight Researchs workshoppar  studerade ut-
ställningsgruppen äldre utställningstexter för att spåra vilket genus 
som utställningens röst och perspektiv utgick ifrån. Analysen av 

workshopen visade att även om vikingar beskrevs som någonting 
alla skulle kunna vara någon gång under sin levnadsbana så 
hölls inte denna linje fullt ut i utställningstexterna. Besökaren 
informerades till exempel via en utställningstext att ”män, kvinnor 
och barn kunde gå på viking”, och så länge fungerade texten bra. 
Men i en annan text kunde vi istället läsa att ”handelsmän, bönder 
och krigare kunde segla bort på en vikingresa”, med tillägget att 
”även kvinnor kunde gå viking”. Tillägget visar att trots att ”alla” 
kunde gå på viking förmedlade texten att kvinnor lös med sin 
frånvaro i affärsverksamheter, jordbruk eller krig. Exemplet visar 
ett slags välvilligt adderande av kvinnor till en berättelse som inte 
har problematiserat att den underliggande tematiken ändå utgår 
ifrån ett manligt perspektiv.

Ännu ett exempel på problematisk ofullständig kunskap är att 
upprepade gånger skriva in ideal i texter, det vill säga att skriva in 
hur saker bör vara. Detta sker bland annat genom att till exempel 
anakronistiskt beskriva forntidens familjer som sociala enheter som 
efterliknar dagens heterosexuella kärnfamiljer – och sedan addera 
en queer representation. Även om sådana former av ofullständig 
eller förvrängd kunskap ofta är oavsiktligt förmedlade är de vilsele-
dande och i huvudsak hämtade ur ett nuvarande samhälles sexua-
liserade eller könsbestämda stereotyper. Ett sådant framskrivande 
är normativt i meningen att utställningen skriver in dagens ideal 
som något som alltid funnits vilket ytterligare (åter)skapar normer 
av i dag. Men även heterosexuella kärnfamiljer har en vindlande 
historia som skulle kunna ställas ut – den samlevnadsformen är inte 
äldre än drygt 200 år.39

Utan att bortse från att empati har stor betydelse för att över-
brygga klyftor mellan privilegierade och marginaliserade, inklu-
derade och exkluderade, är dock en av slutsatserna att modell 2 
inte bidrar till arbetet med att förklara hur differentiering av de 
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 marginaliserade har uppstått. Liksom metoderna i modell 1 (ut-
ställning för de marginaliserade) som används för att motverka 
uteslutning och marginalisering, är modellen att ställa ut om de 
marginaliserade inte tillräcklig. Museerna måste också visa fram 
och berätta om hur vissa grupper och identiteter har privilegierats 
och normaliserats. Om det handlar modell 3.

 u Brukar du använda modell 2? 

Vare sig du brukar eller inte brukar använda den,  
fundera på för- och nackdelar med att använda den  
i din egen praktik.

Modell 3. Utställningar som är kritiska  
till privilegiering och marginalisering

En tredje modell som används av pedagoger som vill motarbeta 
exkludering är att flytta strålkastarljuset till den privilegierade och 
till förhållandet mellan den marginaliserade och den privilegierade. 
Orsaken till att marginalisering förekommer är enligt modell 3 att 
det i samhället finns strukturer och sociala processer som skapar 
privilegierade och marginaliserade, och att museer ingår i dessa 
strukturer och sociala processer. Utifrån modell 3 är det viktigt 
att se hur utpekande och marginalisering av vissa medverkar till 
att skapa föreställningar om ideal och normer. Genom att visa hur 
marginaliserade och privilegierade förhåller sig till varandra och 
hur relationerna upprätthålls strukturellt, diskursivt och socialt kan 
människor komma till insikt om det skeva i relationen och därmed 
förändra den.40

Metoder när modell 3 används
En metod för att åstadkomma förändring i enhetlighet med denna 
tredje modell är att studera hur vissa ideal och normer uppstått. Här 
handlar det om att lära mer om de privilegierade, inte mer om de 
marginaliserade. Museerna kan sedan förmedla kunskap om hur 
dessa strukturer och processer bidragit till att skapa exkludering 
och marginalisering. Att försumma att göra så är enligt denna tredje 
modell lika med att reproducera och legitimera marginalisering.

Att analysera vilka som privilegieras i det egna museet kan inne-
hålla frågor som 

 u Vilken tillgänglighetsgrad har museet – vilka utesluts därmed? 
 u Till vilka vänder sig inte bara utställningarna utan även 
museets kommunikation – vilka utesluts därmed? 

 u Till vilka vänder sig pedagogerna – vilka utesluts därmed? 
 u Vilka forskningsfrågor ställer museet och vilka 
forskningsprojekt prioriteras – vilka utesluts därmed? 

 u Tillhör de som guidar, forskar eller städar särskilda grupper  
– vilka utesluts därmed? 

 u Varför är det på detta viset och vad kan museet göra åt det?

 u Tips: Ovanstående frågor kan användas för att gå på normjakt 
i den egna verksamheten. Pröva!

Modell 3, att skapa utställningar som är kritiska till privilegiering och 
marginalisering, ställer krav på att inhämta mer kunskap om de bak-
omliggande processerna till uteslutningar och marginal isering av 
specifika grupper. Dessutom måste den kunskap som finns tillgäng-
lig användas till att granska museers egna historie bruk. Med stöd 
i forskning kan museerna historisera och  kontextualisera  vad de 
tidigare har tagit för givet. Det som har gjorts kan alltid omskapas. 
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Om vi till exempel överför detta resonemang till museers 
marginalisering av kvinnor och queera personer i utställningarna, 
är uteslutningarna jämförliga med strukturer och idéer som 
privilegierat män och vissa heterosexuella uttryck i det omgivande 
samhället. Metoden handlar då om en omlärningsprocess. 

För det första måste vi i denna omlärningsprocess reflektera över 
vad privilegierings- och marginaliseringsprocesser handlar om ge-
nom att ifrågasätta det som tidigare har ansetts vara normalt eller 
tagits för givet. För det andra följer en undersökning av vad och 
vilka som tjänat på detta. För det tredje ska resultatet av omlärnings-
processen sippra ut i verksamhetens olika delar: I stället för att ad-
dera queera eller kvinnor till en befintlig berättelse (där de tidigare 
saknats) och därmed återskapa grupper som en gång definierades 
i förminskande syfte kan det vara bättre att vända på steken. Det 
kan ske genom att ställa ut de sexuella idealens historia eller att 
 inkludera ett genusrelationellt perspektiv. En genusanalys här kan 
handla om att beskriva hur skillnader upprättats mellan snipp- eller 
snopp bärare under bronsåldern, medeltiden eller 1800-talet – vad 
var det som ansågs kvinnligt respektive manligt gällande till exem-
pel sysslor, rörelsemöjligheter, klädstil, utseenden? Omlärnings-
processens resultat utformad som utställning kan förmedla hur 
vissa sexuella uttryck och kön har privilegierats på andra sexuella 
uttrycks och köns bekostnad. Det ställer frågor på sin spets om hur 
kön görs i olika historiska sammanhang.

Eftersom samhället ständigt genomgår förändringsprocesser 
kommer människorna ständigt att behöva ställa nya frågor om sig 
själva, samhället och det förflutna. Samtidigt skapas nya teorier och 
perspektiv inom forskarsamhällena. Omlärningsprocesserna på 
museer är en del i dessa bredare förändringsprocesser och ökade 
kunskapsbehov. Att museer genomgått omlärningsprocesser visar 
sig i olika tillägg till de permanenta utställningarna. Det kan vara 

ett stycke som berättar om majoritetssamhällets kolonisering av 
 Sapmí, eller att en av de nationella minoriteterna lyfts. Det kan vara 
att en eller flera texter bytts ut och ersatts med något mer i fas med 
aktuell forskning. Ibland görs en hel basutställning om. 

 u Lästips: För den som vill läsa mer om hur kvinnovetenskap 
gått igenom olika faser och utvecklats till genusvetenskap 
rekommenderas boken Feminismer av Lena Gemzöe. Boken 
innehåller förklaringar av intersektionalitet och andra 
begrepp och hur de används och utvecklats av genusforskare. 
Queerteorins utveckling och innebörd beskrivs lättfattligt av 
Fanny Ambjörnsson i Vad är queer?.41

Att koppla omlärning som metod till en diskussion om muse-
ers historiebruk gjordes under utställningen History Unfolds vid 
Historiska museet.42 I den del av utställningen som kallades ”En 
 reflektion” – ett rum där museet analyserade sitt tidigare historie-
bruk – visades bland annat en bild av innehållet i en grav där två 
vuxna män jordats tillsammans med ett barn. Arrangemanget hade 
under lång tid tolkats som en grav med tre bröder tills dna-tester 
visade att inga genetiska släktband förekom dem emellan. Den ti-
digare tolkningen, att här låg tre bröder begravda, ställer frågor om 
hur forskare och museer anakronistiskt projicerar sin egen samtids 
arrangemang av familjer och andra sociala relationer på det för-
flutna. 

I stället för att utropa graven som en grav med två manliga  älskare 
och deras fosterbarn – som skulle vara en lika anakronistisk men 
spegelvänd tolkning och fortfarande vara grundad i dagens hetero-
sexuella familj som mönster – ställer historiebruket av denna grav
sättning frågor om tolkningen av alla andra gravar med fler än en 
person i. Där slutsatser tidigare följt en heteronormativ bana kan 
vi i stället fråga om de begravda i alla arkeologiskt utgrävda gravar 
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– oavsett kön – är syskon, personer som slutit olika förbund, ingått 
i samma sociala familj eller bara råkat hamna ihop i graven.

Problem med modell 3
Även med modell 3 följer nackdelar. Det är svårt att se sig själv som 
medaktör till orättvisor och diskriminering, det är svårt att få syn 
på sin egen privilegierade position och ibland är det svårt att smälta 
att en själv ingår i en privilegierad grupp (i kraft av kön, sexualitet, 
klass, hudfärg, särskild förmåga, funktionsvariation, med mera).43 
Även om vi som ingår i vissa privilegierade grupper inte personli-
gen har en direkt och personlig skuld i att vissa ordningar, orättvisor 
och marginaliseringar uppstått historiskt så har vi en skyldighet att 
informera oss om hur de inverkar på andra människors liv – i syn-
nerhet om vår verksamhet får statliga bidrag.

Enligt modell 3 borde ett museum som vill delta i det omgi-
vande samhällets ansträngningar mot marginaliseringar inte bara 
vara kritiskt till sitt tidigare historiebruk utan också sträva efter 
att kreativt utmana sin egen del i upprätthållandet av hierarkiska 
 uppdelningar mellan privilegierade och marginaliserade grupper.44 
Men om det är svårt och jobbigt för oss på individnivå att få syn på 
privilegiering och marginalisering, så är det också svårt för muse-
erna och deras organisationer som gjort sitt bästa när de utformat 
verksamheten, att medvetandegöra sig om att det faktiskt finns be-
hov av omlärning.

Ytterligare ett problem med denna tredje modells fokus på kri-
tisk medvetenhet vilar på en uppfattning om att med kunskap om 
museers tidigare exkluderande berättelser följer en vilja att för-
ändra. Men även om museer börjar ställa kritiska frågor om hur 
vissa ideal skrivits in och upprepats i den egna verksamheten, finns 
det inget som säger att besökaren kommer att vilja förändra något i 
det om givande samhället (som speglas i museer) där heterosexuellt 

organiserade kärnfamiljer fortfarande privilegieras juridiskt, eko-
nomiskt och socialt. 

Omlärningsprocesser innebär många utmaningar. Även om mu-
seer lyckas skapa utställningar och verksamheter som undersöker 
hur privilegiering och marginalisering sker, krävs för besökaren 
längre och kontinuerliga pedagogiska processer för att uppnå en 
vilja att förändra ojämlika förhållanden i samhället och museer. 
Och sådana pedagogiska processer är snarare mer lämpade för 
undervisning och lärandeprocesser i skolan.45 Museipedagogiken 
kan och bör emellertid vara uppkopplade mot sådana kontinuer-
liga läroprocesser och vara en del av dem – speciellt för att komma 
till rätta med sitt tidigare historiebruk och för att våga presentera 
privilegiering och marginalisering på ett sätt som ger upphov till en 
vilja att lära sig mer. 

Slutsatsen av modellen att skapa utställningar som är kritiska 
till privilegiering och marginalisering och som visar fram de struk-
turer och ideologier som upprätthåller dessas inbördes förhållan-
den, är kanske att kritiskt tänkande är det viktigaste ett museum 
kan  erbjuda sina besökare. Kanske kan besökare få referenser som 
gör det möjligt för dem att till exempel börja ifrågasätta specifika 
ideal om kön eller sexualitet och samlevnadsformer som något av 
naturen givet och i stället se dem som något som ständigt utsätts för 
normeringsprocesser.

 u Brukar du använda den här modellen? 

Vare sig du brukar eller inte brukar använda den, fundera på 
för- och nackdelar med att använda den i din egen praktik.

Svagheterna som modellerna 1–3 medför och som belysts ovan 
 leder vidare till den sista modellen som kommer att redovisas här.
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Modell 4. Utställningar som förändrar museer 

Tyngdpunkten i modell 4 ligger inte på strukturer utan i stället vid 
diskurser som slentrianmässigt upprepar idéer som privilegierar speci-
fika grupper och marginaliserar andra. Dessa upprepningar sker inte 
bara avsiktligt och planerat, utan även oavsiktligt eller utan att vi ens 
tänker på det, kanske för att vi blivit hemmablinda av diskurserna. 
I modell 4 är språket viktigt. Språket sätter ramar för hur vi tänker, 
uttrycker känslor, agerar och interagerar när vi vill undersöka hur 
diskurser och olika aktörer – som museerna – förklarar och berättar, 
beskriver och gestaltar. Om vi ska fortsätta att följa pedagogikforska-
ren Kevin Kumashiro bör modell 4 användas både i dialog med och 
för att utmana alla tre tidigare beskrivna pedagogiska modeller mot 
marginalisering, exkludering och privilegiering. 

Slentrianmässiga upprepningar betraktas i modell 4 som  något 
som både legitimerar och vidmakthåller marginalisering och 
 privilegiering. En sådan upprepningspraktik kan vara att sprida 
idéer om att den privilegierade respektive den marginaliserade är 
laddade med olika slags egenskaper. Till exempel genom att koppla 
personer med snippa till femininitet i form av svaghet och omsorg, 
och personer med snopp till maskulinitet i form av styrka och mod 
och att dessutom låta sådana stereotypa motsatser förenas som 
komplementära och presentera hela paketet som en alltid redan 
befintlig truism. 

Metoder när modell 4 används
Museer som arbetar med historiebruk som metod för att skapa ut-
ställningar som förändrar kan kritiskt exponera sina egna slentrian-
mässiga upprepningar. Det gjorde Historiska museet i utställningen 
History Unfolds46 när den till exempel valde att belysa och diskutera 
hur museets tolkningar av och berättelse om två män begravda med 
ett barn förändrats över tid (se sidan 45). 

Metoden att använda dna-teknik vid analysen av arkeologiskt 
material avser som sådan inte att kritisera slentrianmässiga upp-
repningar. Men forskningsresultaten kan få sådana konsekvenser. 
Till exempel när arkeologer vid Uppsala universitet och Historiska 
museet genom en dna-analys 2017 kunde se att den förmodade 
mans person som begravts med en riklig mängd vapen i det som 
tidig are kallats ”krigar graven på Birka” var en kvinna. Fyndet väckte 
 internationellt uppseende, debatt och till och med vrede.47 

Ytterligare ett exempel på metoden att kritiskt exponera sina egna 
slentrianmässiga upprepningar exemplifierades i ovan nämnda ut-
ställning genom berättelsen om den äldsta mänskliga kvarlevan som 
hittats i det som i dag utgör Sverige. I den berättades om jägaren från 
Barum, en förhistorisk person som hittades begravd med jakt- och 
fiskeredskap i nuvarande Skåne. Under en lång tid beskrev arkeo-
loger personen som en man tills osteologer upptäckte att personen 
hade fött ett flertal barn. Genom att citera eller slentrianmässigt 
upprepa sin egen samtids föreställningar om fiskarens och jägarens 
genus gjorde arkeologer anakronistiska tolkningar av förhistorisk 
tid. Deras tolkningar av kön upprepade tidigare etablerade idéer om 
maskulinitet och femininitet knutna till snopp och snippa. Numera 
kallas den förhistoriska personen Kvinnan från Barum.48

Att kritiskt exponera sina egna slentrianmässiga upprepningar 
har egentligen inget slut. Att kalla fyndet från Barum för kvinna 
fortsätter att stöpa denna förhistoriska jägare i en genusform som 
inbjuder till anakronistiska associationer. Vår tids binära uppdel-
ning av genus genom användningen av kvinna gällde inte under för-
historisk tid. Det vore mer relevant att benämna denna förhistoriska 
människa som Barumsjägaren – som en jägare som också födde 
barn.49 Metoden att undersöka museers historiebruk och slentri-
anmässiga upprepningar kan skapa en utgångspunkt för samtal om 
vilka stereotyper som är verksamma för att inskränka, legitimera 
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eller naturalisera vissa könsideal respektive sexuella ideal och hur 
dessa (anakronistiskt) styr uppfattningar om vad som skett i det 
förflutna.

När metoden att kritiskt studera museernas historiebruk används 
måste det även uppmärksammas att slentrianmässiga upprepningar 
samverkar med så kallade additament. Additament innebär här att 
något annat läggs till den slentrianmässiga upprepningen. Infan-
tiliseringen av Jonas Franksson på grund av hans  cerebrala pares 
(som beskrevs under modell 1) samverkar till  exempel med före-
ställningar som både avmaskuliniserar och avsexualiserar  honom 
(barn beskrivs vanligen inte som maskulint sexiga). Även rasistiska 
upprepningar samverkar med könsrelaterade och sexuellt konno-
terade additament. 

 u Lästips: I stället för att fortsätta upprepa dessa här 
rekommenderas boken Sexualpolitiska nyckeltexter som 
rymmer original texter där genus, ras och sexualitet 
sammanflätas i beskrivningar av till exempel romer, samer och 
afroamerikanska jazzmusiker. Texterna analyseras sedan av 
nutida historiker som även placerar sammanflätningen av ras, 
genus och sexualitet i dess historiska sammanhang (se även 
slutnoten för fler tips).50 

Just historiska studier hjälper oss att se hur vissa slentrianmässiga 
upprepningar och deras additament biter sig fast för att så små-
ningom framstå som naturliga och sanna. Här finns många möj-
ligheter för museerna att göra skillnad. Och skillnad görs genom ny 
forskning och nya berättelser att ställa ut. 

 u Lästips: Se till exempel Sverige i tiden. Historier om ett levande 
land, och Jonas M. Nordins ”Samer i imperiets mitt. Samiskt 
liv i det tidigmoderna Stockholm – en glömd historia”. Se 
även Lotta Fernstål & Charlotte Hyltén- Cavallius ”Från läger 
till lägenhet. Svensk-romska berättelser om  livets villkor”. De 
senare två artiklarna finns i Tillfälliga stockholmare. Människor 
och möten under 600 år.51

Modell 4 och dess ambition att producera utställningar som för-
ändrar museer uppmärksammar att museiföremålens historia och 
de innebörder de tilldelats handlar om tolkningar. I metoden ingår 
därmed att uppmärksamma dessa tolkningar och hur de färgas av 
olika slags sammanhang, både i tid och rum. När museerna tol-
kar det förflutna väljer de vad som är värdefullt att samla in och 
bevara, och därefter väljer de vad som ska ställas ut. Arkeologer 
eller andra forskare och i slutänden museernas medarbetare i olika 
verksamhetsgrenar – alla deltar de i processer som handlar om val. 
Just därför är det möjligt att undersöka deras val, ideal och slentri-
anmässiga upprepningar. Att berätta om det förflutna handlar alltid 
om inkluderings- och uteslutningsprocesser som kan relateras till 
olika slags historiebruk. 

En metod som används för att sätta museers historiebruk på spel, 
är att låta olika och ibland motsägelsefulla röster från den grupp 
som marginaliserats eller exkluderats föras in i utställningens nar-
rativ. Som vi gått igenom ovan utgörs varje marginaliserad grupp av 
olika individer som inte ryms i en och samma snäva definition (av 
romer till exempel). Därför är det viktigt att låta flera olika slags rös-
ter från den marginaliserade gruppen höras för att utmana stereo-
typa uppfattningar. 

När denna metod används ingår att reflektera över hur berättel-
ser om i dag marginaliserade grupper framställs, som till exempel 
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människor i LHBTQI-spektret. En del berättelser om människor i 
LHBTQI-spektret menar att de alltid varit förtryckta, men över åren 
av mobilisering och aktivism har de långsamt kämpat sig till bättre 
positioner: straff och medicinering har avskaffats; nu kan två les-
biska gifta sig; bögar kan skaffa barn; transpersoner steriliseras inte 
längre; vi kan läsa queer teori på universitetet; och så vidare. Sådana 
berättelser är en form av historiebruk. Vissa som inkluderas i denna 
grupp vill inte själva definiera sig som LHBTQI-personer. De menar 
att identiteterna en gång skapades i förtryckande syfte och därmed 
inte kan användas emancipatoriskt och/eller för att berätta en his-
toria om framgångar.

Metoden att uppmärksamma museernas historiebruk relaterat 
till slentrianmässiga upprepningar i samverkan med additament 
handlar inte om att foga den marginaliserade eller exkluderade till 
en redan framskriven berättelse. I stället är det en strategi för att 
sätta vad som tidigare har tagits för givet på spel. I metoden in-
går att granska museernas utställningstexter och undersöka om de 
slentrianmässigt upprepar anakronismer som felaktigt legitimerar 
föreställningar och idéer i stället för att historisera eller kontextuali-
sera dem. 

I stället för att addera de exkluderade eller marginaliserade ge-
nom att göra utställningar för dem eller om dem, producerar utställ
ningar som vill förändra frågor om hur marginaliseringsprocesser 
skapades och har fortsatt att legitimeras. Det sker inte genom att 
placera ett par queera vaxfigurer som håller varandras händer och 
inkludera dem i berättelsen om en viss tidsperiod. Det sker genom 
att problematisera Den Stora Berättelsens framställningar av kön 
och heterosexualitet.52 Berättelser om det förflutna beror på vilka 
frågor vi ställer och besvarar. Att fråga vad kvinnor gjorde eller hur 
transpersoner kände sig på medeltiden skiljer sig ifrån att ställa 
kritiska frågor om hur könsideal har sett ut och  vilken roll de har 

haft eller fortfarande har, och hur könsskillnader och hierarkiska 
ideal kring sexuella uttryck skapats i det förflutna och förändrats 
fram till i dag.53

Problem med modell 4.
Problemet med modellen utställning som förändrar är att det inte 
finns någon genväg, inget snabbspår. Modellens metoder kan ta 
tid och det är inte alltid lätt att tänka om. Modellen delar de svårig-
heter med omlärningsprocesser som också modell 3 bär med sig. 

Det kan uppfattas både som problematiskt eller möjliggörande 
att slentrianmässiga upprepningar och deras additament ständigt 
måste ifrågasättas. Att detta är en oavbruten process blir tydligt med 
exemplet om jägaren från Barum som beskrevs ovan på sidan 49 
Kritiska frågor måste om och om igen ställas till samlare, bevarare 
och tillgängliggörare – och ytterst till utställningarnas innehåll. 
(Under rubriken ”Att synliggöra museets inställning” på sidan 82 
diskuteras hur ett utställningsarbete under produktionens gång kan 
granskas av kritiska vänner.)

Ett annat problem är att det också är riskabelt att utmana det som 
har tagits för givet. När arkeologerna vid Uppsala universitet och 
Historiska museet genom användningen av dna-analys vände upp 
och ned på föreställningarna om de mänskliga kvarlevorna i den så 
kallade ”krigargraven på Birka” väckte forskningsresultatet uppse-
ende, debatt och vrede (som beskrevs på sidan 49).54 Reaktionerna 
tyder på att kriser kan uppstå när det som vi tagit för givet genom 
slentrianmässiga upprepningar ifrågasätts. 

Metoden att problematisera och undersöka ideal och normer 
inom museerna har mötts av motstånd av museiprofessionella, 
 besökare och kritiska röster utanför museer – det har till och med 
forskats på reaktionerna.55 Starka reaktioner kommer ofta ur ett 
starkt engagemang och det är viktigt för museerna att möta det 
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 engagemanget. Därför tar denna praktika upp kriser och reaktio-
ner på ny forskning och hur museer kan förhålla sig till dessa, i 
kapitel 4.

Nästa kapitel belyser och problematiserar möten och krockar när 
olika aktörer samlas på museerna för att samarbeta med ett gemen-
samt förändringsmål framför sig. 

 u Brukar du använda modell 4? 

Vare sig du brukar eller inte brukar använda den, fundera på 
för- och nackdelar med att använda den i din egen praktik.

Hur kan vi arbeta med de fyra modellerna  
i våra verksamheter?

Samtliga delar av museet kan använda modellerna som utgångspunkter 

för att undersöka och reflektera över sina aktiviteter: ledning, produ-

center, tekniker, formgivare, kommunikatörer, curatorer, forskare, program  -

ansvariga, pedagoger med flera. Modellerna fungerar även när SWOT- 

analyser ska göras inför utställnings- respektive programförslag.56

Om du inte tillhör ett arbetslag eller en projektgrupp kan du fundera 

i enskildhet. Nedan beskrivs övningar för enskilda museimedarbetare 

respektive för arbetsgrupper. Frågorna utgår ifrån utställningsarbete, 

men de kan modifieras för att passa arbetet med pedagogiska verksam-

heter, planering, kommunikation, med mera. Varje enskild medarbetare 

eller arbetslag bör därför modifiera frågeställningarna på lämpligt sätt.

Övningar för enskilda
Läs igenom kapitlet om de fyra modellerna, deras metoder och möjliga 

problem. Utgå ifrån de fyra modellerna och fundera över en specifik ut-

ställning du varit eller är involverad i. Eller skulle vilja vara involverad i. 

Pröva sedan att ställa följande frågor:

1. Har du i din verksamhet arbetat med någon marginaliserad grupp 

(som modellerna diskuterar eller annan). I så fall vilken/vilka?

2. Handlar den utställning du valt att utgå ifrån i denna övning om 

marginaliserade på sätt som diskuteras genom modellerna?  

I så fall vilken/vilka?

3. Skulle ditt arbete relaterat till utställningen ha gagnats av ett 

medvetet och artikulerat val av någon eller flera av modellerna?

4. Kunde din verksamhet ha valt att skapa utställningen på annat 

sätt?

5. Finns det någon/några slentrianmässiga upprepningar du kommit 

att tänka på? Hur skulle de kunna ändras?

ÖVNING
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Övningar i grupp
Låt dina medarbetare/arbetsgrupp/verksamhetsgren läsa igenom kap it    -

let om de fyra modellerna och samla dem till diskussion om cirka 60 

 minuter. Vid en grupp med fler än sex deltagare rekommenderas indel-

ning i mindre grupper som återsamlas i storgrupp för att dela med sig 

av sin grupps diskussionsresultat (då behöver ni en extra kvart och glöm 

inte att välja sekreterare i grupperna).

Frågorna nedan utgår ifrån utställningsarbete, men de kan modifieras 

för att passa arbetet med verksamhetsplanering, kommunikation, fysisk 

tillgänglighet, med mera. Varje verksamhetsgren bör därför modifiera 

frågeställningarna på lämpligt sätt. 

Diskussionstillfälle 1: Utgå ifrån de fyra modellerna för en specifik 

 utställning/verksamhet du och ditt arbetslag varit eller är involverad i. 

Eller skulle vilja vara involverad i. Diskutera följande frågor:

1. Handlar den utställning du valt att utgå ifrån i denna övning om 

marginaliserade på sätt som diskuteras genom modellerna?  

I så fall vilken/vilka?

2. Har du i din verksamhet arbetat med någon marginaliserad grupp 

(som modellerna diskuterar eller annan). I så fall vilken/vilka?

3. Skulle ditt arbete relaterat till utställningen ha gagnats av ett 

medvetet och artikulerat val av någon eller flera av modellerna?

4. Kunde din verksamhet ha valt att skapa utställningen på annat 

sätt?

5. Finns det någon/några slentrianmässiga upprepningar du kommit 

att tänka på? Hur skulle de kunna ändras?

3.  
Utmaningar, möjligheter  

– samarbeten över  
professionsgränser

på museer och inom kulturarvssektorn finns många som ar-
betar för att skapa mer inkluderande museer genom att uppmärk-
samma frågor om kön och sexualitet som tidigare marginaliserats 
eller exkluderats. Flera av dessa kulturarvsprofessionella har er-
farenheter av att samarbeta med aktörer utanför museerna för att 
få kunskap och kompetens som det egna museet inte har. Samti-
digt har flera museiprofessionella erfarenheter av att samarbeten 
över professions gränser kan medföra inte bara möjligheter utan 
även oväntade utmaningar. När till exempel konstnärer eller akti-
vister, curatorer eller forskare möts i ett utställningsprojekt kan de 
ha samma mål, men ha svårt att förstå varandras olika perspektiv 
under arbetet. 

Följande kapitel handlar om utmaningar och möjligheter som kan 
följa på samarbeten över olika professionsgränser. För att undersöka 
denna problematik genomfördes en serie workshoppar.  Metoden 
 beskrivs utförligare i Faktaruta 2. Nedan diskuteras dels resultat från 
dessa workshoppar dels erfarenheter från andra workshoppar och 
konferensdiskussioner med anslutande tematik. Därtill har inter-
vjuer med curatorer och museiprofessionella använts, liksom mer 
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informella samtal och diskussioner. I det följande  sammanfattas ett 
flertal erfarenheter av utmaningar och möjligheter som kan uppstå 
vid samarbeten över professionsgränser. 

FAKTARUTA 2: EN METOD FÖR ATT UNDERSÖKA  
UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
För att skapa en mötesplats för museiprofessionella och genus- 
och sexualitetsforskare skapades nätverket Kulturarv och den 
tvärvetenskapliga genusforskningen www.genusarv.se (se även 
faktaruta 3 i Epilog). Nätverket erfor snabbt att museiprofessio-
nella och forskare behövde dryfta utmaningar och möjligheter 
även med konstnärer och aktivister. Det tvärvetenskapliga nät-
verkets första uppgift var att samla information om de sam-
arbeten som pågick mellan museer och genusforskare vid 
 universitet och högskolor. Vi ville också få ökad kunskap om vilka 
svårigheter respektive möjligheter som uppstod när kulturarvs-
professionella, forskare, konstnärer och aktivister eller intresse-
organisationer möts för att arbeta med tidigare frånvarande eller 
marginaliserade perspektiv och hur vi skulle ta samarbetet vidare.

Metoden för att samla information var att genomföra fyra 
workshoppar på tematiken ”hinder, möjligheter och nästa steg” 
där museiprofessionella, forskare, aktivister och konstnärer var 
för sig eller tillsammans inbjöds för att beskriva och ventilera sina 
olika erfarenheter, perspektiv och verksamhetsanknutna syften. 
Vi hade tidigt insett att även om några, ett flertal eller samtliga 
av dessa aktörer samarbetade mot ett gemensamt utställnings-
mål så kunde deras olika verksamhetsanknutna syften skava mot 
varandra. I det följande kommer ”hinder” i stället att diskuteras 
som utmaningar, ett ord som mer direkt stimulerar till kreativitet.

Den första workshoppen samlade universitetsbaserade fors-
kare som arbetar med samlingar eller kulturarvsfrågor, den 
andra fokuserade museiprofessionella (flera av dessa hade 
disputerat i olika ämnen) och den tredje sammanförde forskare 

och  museiprofessionella med konstnärer och aktivister eller 
 representanter från intresseorganisationer. Den fjärde work-
shoppen samlade museiprofessionella från den norra rikshalvan 
och forskare från Umeå universitet. 

Samtliga fyra workshoppar som arrangerades av nätverket 
Kulturarv och den tvärvetenskapliga genusforskningen hade 
som utgångspunkt att inhämta information om vad det var 
som inte fungerat i samarbetena mellan olika aktörer och vad 
vi behöver lära oss för att kunna ta våra verksamheter vidare. 
 Workshopparna strukturerades på lite olika sätt beroende på 
antalet deltagare. Gemensamma diskussioner och erfarenhetsut-
byten var det viktigaste med träffarna. Vid samtliga workshoppar 
fick utvalda och förberedda inledare ca 20–30 minuter på sig att 
dela med sig av sina erfarenheter av ”hinder, möjligheter och 
nästa steg” vid samarbeten med olika aktörer om gemensamma 
projekt. På så sätt skapades gemensamma utgångspunkter för 
vidare gruppdiskussioner. I de större grupperna där flera olika 
yrkesgrupper möttes strukturerades efterföljande gemensamma 
diskussioner genom att gruppdeltagarna blandades för att det 
skulle finnas olika yrkeskategorier och andra tillhörigheter i varje 
grupp. I varje grupp fanns en sekreterare från nätverkets plane-
ringsgrupp. Gruppdiskussionen presenterades sedan i plenum 
(inför de andra grupperna). Vi förfinande denna metod genom 
att låta personer i grupperna byta plats så att olika personer 
skulle hinna träffa flera andra (några satt kvar, andra roterade). 
Antalet föreläsare och därmed gruppdiskussioner varierade, men 
låg runt tre till fem stycken per workshop. Dagen avslutades med 
en storgrupps diskussion på temat ”vad är nästa steg att ta” för 
att utveckla samarbeten mellan olika aktörer. Storgruppsdiskus-
sionen  antecknades av flera gruppsekreterare för att få med så 
mycket av diskussionen som möjligt. 

Sex timmars workshop inklusive luncher och fikapauser var ett 
lämpligt format då flera av deltagarna kom resande från olika håll 
och i flera fall hade långt hem.
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Samtliga workshopsdeltagare hade tidigare erfarenheter 
av att arbeta med utställningar och kulturarvsprojekt med 
 syftet att uppmärksamma och inkludera tidigare uteslutna 
eller marginaliserade berättelser. Samtliga hade även erfaren-
heter av att  samarbeta med andra yrkesgrupper eller aktivister 
i ett utställnings arbete och av att samarbetet inte alltid varit 
 friktionsfritt.

Samma mål men olika syften

Det är uppenbart att deltagarna i arbetet med en utställning kan 
ha olika syften med sina engagemang. Deras olika syften styrs av 
krav bestämda av deras professioner eller aktivistiska perspektiv – 
även om alla involverade delar själva målen med utställningarna 
och projekten.

 u Akademiska forskare måste till exempel följa specifika 
vetenskapliga krav när de samlar data, beskriver, analyserar 
och förmedlar resultat. 

 u Konstnärens perspektiv tillåter däremot mer intuitiva banor 
i utforskningen och syftet kan inbegripa en förmedling av 
resultaten där den totala upplevelsen av verket står i fokus, 
inte enbart faktaredovisningar.57

 u Aktivisten drivs inte sällan av en önskan om att 
marginaliseringarna av den egna gruppen snabbt ska 
upphöra. 

 u Aktivistens historiebruk kan därför ta avstamp i oförrätter 
och trauman i det förflutna för att därmed skapa förståelse 
för nödvändigheten av en mer inkluderande framtid. 

 u Kommunikatören söker kanske ett enkelt språk och tydligt 
budskap utan fotnoter, problematiseringar och alltför många 
perspektiv. 

 u För curatorn eller utställningsproducenter avgörs gränserna 
för vad som slutligen kan kommuniceras av utrymme, 
budget och teknik – syftet för dem är att kunna genomföra 
projektet inom de ramar museet tillhandahållit.

Olika tidsramar

Förutom vad de olika parterna anser vara viktigt att lyfta fram uti-
från de olika syften de bär med sig utöver det omedelbara samarbets-
målet finns även skiljelinjer i sätten att förhålla sig till tidsaspekter. 

 u Om aktivisten vill se snabba resultat har den akademiska 
forskaren andra tidsmarginaler. 

 u Resultaten ska redovisas till forskningsfinansiären inom 
en viss tid och 

 u en vetenskaplig artikel som baseras på data som insamlats 
under månader eller år kan när den väl är skriven malas 
igenom en publiceringsprocess under ytterligare ett par år. 

 u Också konstnären har sina deadlines relaterade till 
finansiering. 

 u Museiprofessionella har relativt rigida scheman för att 
en utställningsproduktion ska kunna utföras där olika 
yrkesgrupper inom och utanför museet samspelar för att 
tillgängliggöra och samtidigt bevara det samlade. 

 u Slutligen – om utställningen vill vara nydanande eller 
vända upp och ned på slentrianmässiga upprepningar (som 
omtalades i förra kapitlet) krävs tid för kompetensutveckling 
av museets egen personal och andra inblandade.
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Olika användning av termer

Förutom olika tidsaspekter kan språkförbistring spela spratt. En 
snickare som hjälpte mig att panela om en stuga undrade varför vi 
forskare alltid måste använda så krångliga termer. ”Det är fackter-
mer”, svarade jag. ”När vi diskuterar ska vi försöka beskriva saker så 
enkelt och exakt som möjligt och det underlättas med vissa termer 
som gör att vi slipper förklara vad de innebär eller omfattar varje 
gång vi hänvisar till dem.” Snickaren verkade inte övertygad utan 
satte igång att jobba igen. ”Kan du ge mig några kortlingar”, sa hon. 
Jag förstod inte vad hon menade. ”De där kortlingarna som sitter 
mellan reglarna som står på syllen”, sa hon – nu med glimten i ögat.

Det finns även skillnader mellan professionell terminologi och 
vardagliga användningar av samma ord. Specifika termer innebär 
ofta olika saker bland de olika personerna som arbetar med samma 
utställnings- eller projektmål. ”Varför måste forskare jämt vara så 
kritiska”, frågade en curator under ett samtal. ”Kan ni inte vara lite 
kreativa i stället?” Att kritiskt granska något (som fakta, en text 
 eller ett forskningsresultat) är en fackterm för forskaren; att kritiskt 
granska något handlar om att granska ett forskningsresultats 
svagheter och styrkor och denna granskning följer vissa rutiner. 
Det är ett slags test för forskningens hållbarhet och en viktig del av 
den vetenskapliga processen. Men utanför akademin finns även en 
vardaglig betydelse där att kritisera vanligen betyder något negativt.

Alla yrkeskategorier har sina facktermer och kommunikation 
och samarbeten underlättas om vi försöker sätta oss in i vad de 
innebär och är medvetna om att alla andra inte förstår just vår egen 
yrkeskategoris termer. 

Nedan ska svårigheterna kompliceras ytterligare genom att andra 
yrkesbaserade olikheter blir belysta.

Olika förståelser av makt  
och motstånd kopplade till begrepp
Förutom kommunikationssvårigheter relaterade till professions-
termer visade en workshop ett närliggande problem. Det gällde 
användningen av olika begrepp. David Gaunt, professor emeritus 
i historia och specialiserad på folkmord, inledde en workshop ge-
nom att bland annat tala om offerberättelser (victimhood narrati-
ves). Deltagarna hade före workshoppen fått i uppgift att läsa en 
artikel skriven av honom.58 Det var just den artikeln som föran-
ledde att han valdes till inledare. Fastän Gaunt noga påpekade att 
de olika perspektiven på vad offer innebär är ett resultat av olika 
kulturer (varav aktivistens var en och historikerns en annan) som 
alla måste respekteras, höjdes temperaturen i gruppdiskussionerna 
efter hans inledning, i synnerhet upprördes de som identifierade sig 
som aktivister. 

David Gaunt beskrev i artikeln utifrån sitt forskarperspektiv 
några problem som uppstod vid samarbetet mellan forskare och 
aktivister under ett projekt som han lett. Projektet handlade om att 
etablera minnesplatser i Ukraina för romska förintelseoffer under 
andra världskriget. Gruppen bestod av flera olika aktörer: romska 
aktivister från några olika östeuropeiska länder, etnologer som 
skulle göra intervjuer, arkeologer och kulturgeografer som skulle 
söka massgravar och historiker som skulle gå igenom arkivmaterial. 
Projektets mål var att identifiera minnesplatser (platser där massak-
rer skett) och dokumentera antalet offer.

En krock mellan några i forskargruppen och några aktivister i 
projektet handlade om antalet förintade. För forskaren är det ett 
vetenskapligt krav att ange siffror baserade på dokumentation, 
massgravar och andra källor. För projektets historiker (Gaunt själv) 
kunde sammanräkningen av antalet ur sådana källor empiriskt 
belägga 200 000 romska förintelseoffer. De romska aktivisterna 
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 menade däremot att upp till två miljoner romer utrotats. Men enligt 
Gaunt är det inte belagt att det över huvud taget fanns två miljoner 
romer i östra Europa under perioden 1930–1945. Ett dilemma hade 
uppstått – hur skulle det förstås?

Den högre siffran på förintelseoffer förklarades av Gaunt med att 
för romska aktivister är det politiskt viktigt att bygga en berättelse om 
sin grupp som offer för förintelse och det viktigaste i en sådan berät-
telse är inte det exakta antalet mördade. Förintelsen av och dess kon-
sekvenser för romer är inte lika kända som förintelsen av judar. Det 
Gaunt kallar offerberättelser handlar om ett narrativ som beskriver 
ett förflutet som också förklarar dagens situation för marginaliserade 
och förtryckta – i detta fall romer i östra Europa. Berättelsen handlar 
om att deras förflutna har kantats av förintelse och förföljelse, men att 
framtiden kan bli ljusare! Denna form av historiebruk handlar om att 
skapa ett underlag om det förflutna för politiska åtgärder i nuet som 
kan ge den marginaliserade gruppen en bättre framtid. 

För Gaunt som historiker däremot ger offerhistoria en bild av 
det förflutna som förvandlar personer till passiva offer. Aktörskapet 
försvinner ur en sådan berättelse. De romska aktivistorganisatio-
nerna invänder, enligt Gaunt, mot ett sådant perspektiv med att de 
var oskyldiga och därmed inte passiva. En invändning som, fortsatte 
Gaunt, blir svår för en historiker att hävda efter Michel  Foucaults 
historieteorier.  Forskare som är inlästa på Foucault förstår direkt 
vad Gaunt menar. Begrepp som offerhistoria öppnar upp för olika 
förståelser och analyser av makt och motstånd mot förtryck. En så-
dan foucauldiansk förståelse är att där det finns makt så finns det 
olika slags motstånd mot makten. Maktutövandet kan också se ut 
på en mängd olika sätt – inte bara brutalt riktad uppifrån och ned, 
utan även upprätthållen av de undertryckta eller marginaliserade. 
Nyanserade analyser av maktens och motståndets komplexa former 
försvinner lätt i förenklande offerberättelser. 

 u Lästips: Det finns flera texter av Foucault översatta till 
svenska, som Vansinnets historia, Övervakning och straff och 
Sexualitetens historia.59 Dessutom har ett flertal textsamlingar 
utgivits där hans historieteorier utvecklas. Även feministiska 
och postkoloniala problematiseringar av Foucaults historie-
teorier finns att tillgå.60

Gaunts inledning väckte livliga diskussioner. Röster höjdes för att 
det går att vara både offer och aktörer samtidigt och att offerskap 
inte utesluter att de utsatta kan se nyktert på fakta. I diskussionerna 
lyftes också att den aktiva handlingen att visa på förtryck kan vara 
en utgångspunkt för medvetandegörande och vidare för att bygga 
eller stärka identitet och i förlängningen agera. 

 u Det blev tydligt att de olika aktörerna i ett samarbetsprojekt 
måste klargöra sina roller, utgångspunkter och perspektiv för 
att skapa ett tryggt sammanhang. 

 u Också forskarens maktposition i förhållande till aktivisten 
måste klargöras. 

 u Frågor kan och bör ställas till aktivister, forskare, 
utställningsbeställare och producenter, till exempel om 
varför de engagerar sig i en viss fråga och berättelse. 

 u Vad vill de uppnå bortanför sina olika yrkesroller och 
kulturbaserade perspektiv? 

 u Att definiera sin position – eller att slå fast sin utgångspunkt 
– och kommunicera den framstår som viktigt vid samarbeten 
med olika slags aktörer.
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Olika kunskapssyn
Även kunskapsteoretiska frågor restes utifrån David Gaunts inled-
ning: Vad räknas som kunskap? Hur värderas vetande? För att bli 
hörd i det kunskapsproducerande rummet eller i det offentliga sam-
talet måste företrädare för marginaliserade grupper ibland anamma 
inte bara vissa termer och begrepp utan ett akademiskt språk. Mät-
barhet och siffror för antal döda ställdes i diskussionen mot lidandet 
utifrån förföljelse och förtryck – hur kan det senare mätas och där-
med erkännas för att sedan förmedlas i en utställning? Vad kommer 
egentligen fokuset på det kvantitativa ifrån och vilka mekanismer 
gör kvantitet till det som räknas när förtryck, marginalisering och 
exkludering ska redovisas? 

 u Det blir svårt att samarbeta med aktivister om vi inte 
utgår ifrån att en viss utsatt grupp har kunskap om den 
marginalisering de utsatts för. 

 u Aktivistens kunskap utgår från erfarenheter som möjliggör 
att vissa frågor kan ställas och att vissa ytterligare 
kunskapsbehov därmed blir tydliga.

Att en viss sorts kunskap värderas högre än en annan i vissa sam-
manhang påverkar samarbeten mellan forskare och aktivister och 
måste därför uppmärksammas. Dessutom blir det viktigt att ta an-
svar för situationer där olika kunskapstraditioner sammanförs. Det 
kan göras till exempel genom att inse och acceptera att viss kunskap 
produceras även utanför ens egen professionskultur och genom 
att låta andras vetande erkännas. En sådan hållning är viktig och 
har uppmärksammats av genus- och queerforskare liksom av post-
koloniala och dekoloniala forskare som har skrivit om de marginali-
serades kunskap. Och David Gaunt själv menar att de olika perspek-
tiven på vad offer innebär är ett resultat av olika kulturer som alla 
måste respekteras.61

 u Lästips: Några översiktliga böcker om dessa fält är Ania 
Loombas Kolonialism/postkolonialism; Lena Gemzöes 
Feminismer och Fanny Ambjörnssons Queer.62 

Att olika slags kunskaper om marginalisering, våld och exklude-
ringar existerar är uppenbart. Samarbetet mellan forskare, aktivis-
ter och museiprofessionella måste därför bygga på att förtroende 
mellan de olika parterna etableras genom ett erkännande av inbör-
des olika kunskapsbehov och tillägnade kunskaper.

Andra röster menar att om det skrivs och talas om romer utan att 
romer själva inkluderas i skrivandet, rummet och samtalet är det 
likvärdigt med att tala över romers huvuden. Viktigt att diskutera är 
också de olika nivåerna av komplexitet när exempelvis en (margi-
naliserad) grupp ska definieras. Både forskare och konstnärer kan 
få kritik för att de väljer att beforska en marginaliserad grupp som 
de själva inte tillhör. Här blir det nödvändigt att återvända till pro-
blematiken med att definiera en kategori och låta personer i den bli 
representativa för en grupp, (vilket diskuterats under modell 1 och 
2 i kapitel 2). Det finns alltid skillnader inom grupper, men ofta är 
det en selektivt vald och förenklad bild som lyfts fram i relation till 
en marginaliserad grupp. 

Hur museer kan bidra med kunskap utan att förenkla för mycket, 
är därför en viktig fråga. 

 u Ett svar är att museer utifrån sina förutsättningar på en nivå 
kan visa den enklare historien, men samtidigt på andra 
nivåer (inte minst genom olika lärostilar och digital teknik) 
kan fördjupa komplexiteten genom att visa olika perspektiv. 

 u Hit hör även att museer behöver inhämta kunskap utifrån för 
att kunna förmedla sammansatta berättelser. 
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Forskningsresultat kommer ur val som innebär att urval och av-
gränsningar inkluderar respektive exkluderar andra möjliga berät-
telser – frågan blir slutligen vilka frågor och analyser som museets 
samlande, bevarande och tillgängliggörande fokuserar.

En curator och konstnär menade att det inte finns en objektiv 
sanning och förde i stället fram mytens respektive fiktionens för-
tjänster för berättandet. Bortom mätbara sammanställningar kan 
konsten, det intuitiva utforskandet och den subjektiva berättelsen 
förmedla olika perspektiv och röster för att avtäcka våld, förtryck, 
marginalisering och diskriminering. 

I tider av falska nyheter och alternativa fakta är tydlighet emeller-
tid viktigt när olika slags kunskaper presenteras: Genom att skapa 
transparens i vad som är fördjupande subjektiva berättelser respek-
tive vad som är vetenskapligt grundade tolkningar av empiri går 
missförstånd att undvika. Just transparens är en viktig utmaning som 
vi återkommer till i kapitel 5 Att synliggöra museernas inställning.

Utmaningar vid temporära forskningsprojekt

Andra erfarenheter av forskning på museet handlar om att externa 
forskare ibland får landa som UFO:n på museet. Även om de arbetar 
med ett forskningsprojekt under en längre period kan det hända att 
när de lämnar ”syns blott ett avtryck i gräset som visar att de just varit 
där och som sedan försvinner”, som en workshopdeltagare uttryckte 
det. Om många externa aktörer är inblandade i ett projekt riskerar 
museet ett stort kompetenstapp när de sedan försvinner. I stället bör 
forskning komma in i den allmänna arbetsstrukturen, in i linjeverk-
samheten, till exempel genom att forskningscentra skapas inom in-
stitutionen eller att samverkan med universitet blir en del i verksam-
heten. Om så inte sker kan förändringsarbete och perspektivskiften 
hamna på eldsjälarnas axlar – en tungrodd och ensam plats.

Vissa museer har problem med att forskningsenheter blir något 
av en isolerad enklav som inte ingår i övriga delar av verksamheten. 
Dels har olika avdelningar inom museet andra perspektiv än fors-
karna – till exempel avdelningar som pedagogik och kommunika-
tion. Och dels finns inom institutionen olika maktstrukturer som 
fungerar hindrande och aktörer som skyddar revir. Ledningen har 
ett stort ansvar för forskningens integrering. Ett bra ledarskap stöt-
tar det arbete som bedrivs och vet att det kan uppstå konflikter mel-
lan att förvalta (eller bevara) och att förändra.

Revirbevakning kan framkalla uttalade eller outtalade konflik-
ter. Konflikter måste hanteras, och återigen är ett erfaret och stabilt 
ledarskap viktigt. Att ha en öppen inställning till konflikter är en 
metod. De flesta som har synpunkter eller åsikter vill ha ett svar och 
komma in i diskussionen. Därför är det viktigt att både våga möta 
kritik och att inte tänka på kritik som ett misslyckande utan som 
något fördelaktigt vid ett förändringsarbete. 

Konflikter kan ses som en möjlighet att lyfta på stenar och under-
söka museets organisationskultur. Det kommer kapitel 5 att synlig
göra museernas inställning att handla om. Men innan dess och efter 
denna genomgång av hinder och utmaningar när olika professioner 
samlas runt ett gemensamt mål, kommer ett kapitel om hur verk-
samheterna kan ta ett steg framåt.
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Hur kan vi arbeta med utmaningar  
och möjligheter i våra verksamheter?

Läs igenom kapitlet om utmaningar och möjligheter när olika professio-

ner samarbetar. Samtliga delar av museet kan reflektera över vilka ut-

maningar och möjligheter som ryms i de samarbeten våra verksamheter 

deltar i.

Om du inte tillhör ett arbetslag eller en projektgrupp kan du fundera 

i enskildhet. Nedan beskrivs övningar för enskilda museimedarbetare 

respektive för arbetsgrupper. Frågorna utgår ifrån utställningsarbete, 

men de kan modifieras för att passa arbetet med pedagogiska verksam-

heter, planering, kommunikation, med mera. Varje enskild medarbetare 

eller arbetslag bör därför modifiera frågeställningarna på lämpligt sätt

Övningar för enskilda
Fundera över en specifik utmaning du varit eller är involverad i. Pröva 

sedan att ställa följande frågor:

1. Känner du igen dig i beskrivningarna av utmaningar och 

möjligheter ovan? I så fall i vad?

2. Fundera på en utmaning eller flera som du haft i relation till ovan 

beskrivna utmaningar.

 � Hur förhöll du dig till utmaningen?

3. Fundera på hur utmaningen hade kunnat leda vidare till en 

möjlighet (om så inte var fallet).

Övningar i grupp
Låt dina medarbetare/arbetsgrupp/verksamhetsgren läsa igenom kapit-

let om utmaningar och möjligheter vid samarbeten över professions-

gränser. Samla dem till diskussion om cirka 60 minuter. Vid en grupp med 

fler än sex deltagare rekommenderas indelning i mindre grupper som 

återsamlas i storgrupp för att dela med sig av sin grupps diskussions-

resultat (då behöver ni en extra kvart och glöm inte att välja sekreterare 

i grupperna).

Frågorna nedan utgår ifrån utställningsarbete, men de kan modifieras 

för att passa arbetet med verksamhetsplanering, kommunikation,  fysisk 

tillgänglighet med mera. Varje verksamhetsgren bör därför modifiera frå-

ge    ställningarna på lämpligt sätt. Fundera över en specifik utmaning du 

/ni varit eller är involverad i. Pröva sedan att ställa följande frågor:

1. Känner du/ni igen dig/er i beskrivningarna av utmaningar och 

möjligheter ovan? I så fall i vad?

2. Fundera på en utmaning eller flera som du/ni haft i relation till 

ovan beskrivna utmaningar.

 � Hur förhöll du/ni dig/er till utmaningen?

3. Fundera på hur utmaningen hade kunnat leda vidare till en 

möjlighet (om så inte var fallet).

ÖVNING
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4.  
Nästa steg i förändringsarbetet

varje dag är det många av museernas medarbetare som arbe tar för 
att inkludera tidigare marginaliserade perspektiv. Arbetet har pågått 
länge och olika metoder har använts, men museerna är trögar betade 
institutioner.63 Om organisationsstrukturen förblir oförändrad och 
om inte ett planerat utvärderingsbart förändringsarbete implemen-
teras där hela verksamheten tas med in i kompetensutvecklings-
arbetet, kommer förändringsarbetet slutligen att vila på organisa-
tionens eldsjäl eller eldsjälar – på entusiastiska personer som vill få 
förändringar till stånd. ”Om ledningsstöd saknas blir eldsjälarna 
aktivister inom institutionen. Eller utbrända. Eller institutionalise-
rade”, sa en luttrad museiprofessionell vid en workshop.

En tillåtande organisation

För att kunna ta ett och flera steg behövs en organisation som möj-
liggör kreativa lösningar på de utmaningar som berörts i föregå-
ende kapitel. För att skapa en organisation som tillåter dedikerade 
medarbetare, spetskompetent forskning, innovativa curatorer och 
konstnärer, inspel från aktivister och inkludering av marginalise-
rade perspektiv kan olika frågor ställas: 

 u Hur hierarkisk och toppstyrd är den egna organisationen? 
 u Var finns bromsklossarna? 

 u Vad behövs det för organisatoriska omstruktureringar för att 
museets medarbetare som vill omsätta aktuell forskning ska 
kunna göra det i praktiken? 

 u Hur kan museet avsätta medel eller söka finansiering så att 
institutionen kan reagera piggare på aktuella samhälleliga 
frågor och på inpass från initiativtagare inom och utanför 
organisationen – som inspel från medarbetare, forskare, 
curatorer, aktivister och konstnärer? 

 u Hur ska förändringsarbetet planeras och utföras på ett 
utvärderingsbart sätt? 

Framtidens behov av samlingen

Andra steg som måste reflekteras över och tas handlar om samlan-
det. Museerna har en viktig roll i att utforma samlingen. Vad finns 
det för kunskapsbehov som museerna vill tillgodose om fem, 15 
eller 50 år för att då svara på den aktuella framtidens frågor relate-
rade till exempel till samlevnad, migration, klimat, eller omsorg? 
Vad behöver museerna samla i dag för att vara samhällsrelevanta 
om fem, tio eller 20 år? Här gäller det att omvärldsbevaka och ha 
kontakt med framtidsforskning för att inte ständigt överföra nuets 
frågeställningar (som alltid är baserade på det nyss förflutna) till 
framtidens (förmodade) annorlunda behov.64

 u Hur ser samhället ut om 20 år? Om 50 och 100 år?
 u Vad behöver beforskas i dag för att besvara framtidens frågor 
om vår egen tid?

 u Vad samlas nu? Vilka och vad kommer därmed att bli 
ihågkomna?

 u Vad behöver vi samla för att inkludera marginaliserade 
grupper? 
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För att aktivt reflektera över samlandet i relation till marginalise-
rade grupper fungerar modellerna i kapitel 2 som en utgångspunkt. 

Formaliserade samarbeten med extern forskning

Museer har, för att kunna förmedla kunskap djupt och brett, att bevaka 
både vår egen samtids forskningsfronter respektive framtidens 
behov av kunskap om i dag. Men långt ifrån alla museer har en egen 
forskningsavdelning, och ännu färre kan internt finansiera forskning. 
Museerna är därför beroende av samarbeten med externa forskare 
och av extern finansiering. Också här finns en tröghet som kan 
minskas genom tätare samarbeten mellan universitet och museer – 
inte bara rörande forskning utan även undervisning. 

Men vid sådana samarbeten berörs olika politikområden och 
dessutom kan olika förvaltningssystem krocka. För att hitta en väg 
igenom sådana snårigheter har Umeås Kvinnohistoriska museum 
(med kommunen som huvudman) tillsammans med Umeå univer-
sitets centrum för genusforskning (en statlig myndighet) utarbetat 
ett samarbetsavtal. Det kan användas av enskilda aktörer inom båda 
institutionerna och fungerar som en förlaga som kan modifieras av 
andra som också vill ha en form för samverkansprojekt.65

Hur sedan forskning kan implementeras och bli en del av linje- 
och matrisverksamheten kräver institutionsspecifika lösningar. 

 u Ett sätt för den eventuella forskargruppen på ett museum 
är att ställa frågor om vad forskning och forskare kan 
användas till av museets olika verksamhetsgrenar och sedan 
tillsammans med övriga involverade arbeta för att skapa 
rutiner för samverkan.

Lyhördhet för de marginaliserades erfarenheter

De marginaliserade, företrädda av till exempel aktivister eller in-
tressegrupper, tillhör de externa aktörer som museerna samarbetar 
med. Sådana samarbeten har under workshopparna framstått som 
extra känsliga. Dels för att förståelsen, kunskapen, begreppsanvänd-
ningen och tidshorisonterna kan vara väldigt olika, vilket diskute-
rats i föregående kapitel. Och dels för att de inblandade parterna så 
gärna vill att det gemensamma målet ska uppnås – att genom sam-
arbetet och det specifika uppdraget inkludera de marginaliserade 
eller exkluderade i verksamheten och som besökare.

En del av de marginaliserade grupperna är vana vid separatistiska 
metoder där det bland annat handlar om att gruppen (äntligen) ska 
få definiera sig själv, sina erfarenheter och perspektiv. Den separa-
tistiska metoden kan vara viktig för att bryta med olika former av 
stigmatisering och för att utveckla adekvata strategier för att margi-
naliseringen och dess effekter på olika nivåer ska upphöra. I relation 
till den ackumulerade erfarenhet som de separatistiska strategierna 
medfört för den marginaliserade gruppen har begreppet columbise
ring uppstått (av engelskans columbusizing). Begreppet refererar till 
Columbus ”upptäckt” av Sydamerika. Columbisering innebär att en 
institution, till exempel museet, upptäcker och håller fram eller pose
rar med den marginaliserade gruppen eller en enskild ur gruppen.

För att undvika att columbisera är det viktigt att erkänna att 
aktivistens kunskaper utgår ifrån erfarenheter som gör vissa frågor 
angelägna att ställa och besvara i en utställning. Verkligheten är 
komplex och en utställning eller ett program kan innehålla många 
frågor som bör och kan lyftas. Med olika digitala redskap kan till 
exempel flera perspektiv rymmas i en och samma utställning.

 u Det är också viktigt vid samarbeten med marginaliserade 
grupper att museerna är lyhörda för kritiska synpunkter på 
den egna verksamheten.
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Columbisering kan också bli märkbar när museet anställt en person 
ur den marginaliserade gruppen (till exempel någon med annan 
hudfärg eller en funkisperson). Denna hålls gärna fram och kan 
också få höra om hur bra det är att just hen jobbar på museet – och 
att det borde finnas fler av hen där. Personen blir då en representant 
för en marginaliserad grupp snarare än uppmärksammad för sin 
kompetens och erfarenhet.66 

 u För att undvika att göra medarbetaren till representant för 
en grupp är det viktigt att museerna tänker igenom sina 
rekryteringsstrategier och skapar heterogenitet i arbetslagen.

Den viktiga pedagogen
I museernas verksamhet framstår ibland pedagogerna som en 
grupp som står lite vid sidan av museets samlande, bevarande och 
utställningsproduktion. Trots att de har en viktig del i att visa ut-
ställningar och framföra berättelser. Det finns olika slags pedago-
ger: fast anställda pedagoger, guider och museivärdar (på hel-  eller 
deltid), och timanställda. De timanställda ingår vanligen inte i 
 arbets grupper, inte heller är det vanligt att de kompetensutvecklas 
under arbetstid. 

Pedagogerna möter besökarna och får svara på frågor om både 
utställningar, museets historiebruk och den senaste debatten (om 
sådan förekommer och berör kulturarvsfrågor eller museets verk-
samhet). I denna praktika ses pedagoger, museivärdar och guider 
som viktiga aktörer i museernas inkluderingsarbete. 

 u Pedagogernas verksamhet kan fungera som ett snabbare spår 
när museernas tidigare historiebruk utmanas. 

Att producera nya basutställningar eller ändra äldre permanenta ut-
ställningar kan ta lång tid. Den pedagogiska verksamheten däremot 

kan snabbare både kommentera det tidigare historiebruket och 
introducera andra perspektiv i sina visningar.

Under en workshop anordnad av ett av de maritima museerna 
diskuterades ett nytt forskningsprojekt där olika föremål ur sam-
lingen skulle fokuseras. Till workshopen samlades forskare tillsam-
mans med pedagoger, nyckelpersoner från kommunikations- och 
samlingsavdelningen, liksom chefer på olika nivåer. Projektet an-
sågs viktigt utifrån flera av museets verksamhetsnivåer. Det intres-
santa här är att pedagogernas erfarenhet av föremål som väckte 
olika slags besöksgruppers nyfikenhet och intresse fick vara med 
och styra en del av urvalet som skulle beforskas.

Andra metoder för att få med pedagogerna i förändringsarbetet 
är att inkludera dem i workshoppar, föreläsningar och annan kom-
petensutveckling som utförs när nya utställningar ska skapas. Slut-
ligen och sist är det pedagoger och museivärdar som presenterar 
utställningarna för olika besöksgrupper. De är museernas ansikte 
gentemot allmänbesökaren. Det gäller därför att få in deras kompe-
tensutveckling i linjearbetet och i detta även inkludera timanställda 
guider.

 u Hela personalstyrkan måste vara delaktig i museernas 
förändringsarbete. 

 u Pedagoger och programansvariga kan och bör vara 
delaktiga när forskningsfrågor ställs och i arbetet med 
utställningsprojekt.
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Vikten av att stötta olika parter vid samarbeten

Curatorer och konstnärer har (förutom forskare) erfarenheter av 
att arbeta på projektbasis med utställningar. Vid utställningsprojekt 
där beställningen går till externa curatorer eller producenter finns 
risken att museerna inte tar ansvar för utställningsarbetets fram-
skridande eller innehållsliga resultat. Uppstår till exempel negativ 
kritik mot projektet är det inte ovanligt att kritiken landar på de ex-
ternt ansvariga medan – om projektet blir en succé – det goda resul-
tatet kopplas till museet som först i denna fas av projektet tar ansvar 
för innehållet. Externa curatorer, konstnärer eller projektledare har 
i våra workshoppar vittnat om att de inte sällan lämnas ensamma 
med den kritik och de komplikationer utställningens innehåll med-
för fram till projektets eventuella framgång. När de avslutar sina 
uppdrag försvinner vanligen även projektets ackumulerade kom-
petens och erfarenhet.

 u Vid samarbeten är det angeläget att museet tar ansvar och 
stöttar de inblandade under projektets gång.

 u Att låta externa aktörer dokumentera arbetsprocesserna 
genom loggböcker är ett sätt att behålla erfarenheter från 
arbetet i stället för att de försvinner när arbetet avslutas.

 u Loggböcker kan även digitaliseras och göras sökbara för 
framtida studier av museets historiebruk.

Om museerna vill utvecklas genom att sätta sitt eget historiebruk på 
spel i tydliggjorda samarbeten kan processen medföra oförutsedda 
inslag. Det innebär vissa risktaganden och för det krävs mod och 
en erfaren och stabil ledning som stöttar sin personal och även sin 
samarbetspart. Komplikationer kan uppstå. 

Till exempel vid fri konstnärlig utforskning och utövande kan 
– och har – vissa projekt passerat gränsen för det aktuella museets 

etik och värdegrund vilket lett till att museiprofessionella tvingats 
gå in och sätta gränser för det konstnärliga uttrycket. Hur ett sådant 
gränssättande kan utföras skiftar från situation till situation. Det 
kan handla om att museets personal förhåller sig till barn utifrån 
vissa pedagogiska och värdegrundsbaserade perspektiv, medan 
konstnärer som kommer utifrån kan drivas mer av en idé om ett 
verk som involverar barn – men sakna kompetensen som krävs för 
att arbeta med barn vilket kan medföra att barn kränks. Det kan 
handla om att konstnärer under utförandet av intervjuer till ett verk 
följer en ingivelse som bryter mot, eller tänjer ut på förhand givna 
överenskommelser och därmed försätter deltagarna i olika etiska 
dilemman. 

 u När museiprofessionella tvingas gå in och sätta gränser 
för den konstnärliga friheten utifrån museets värdegrund 
och svensk lagstiftning är det viktigt att ledningen 
stöttar de inblandade – både egen personal och externa 
projektdeltagare.

Digitalisering av samlingarna 

Digitaliseringen tar storkliv framåt i dag, och handlar både om att 
göra samlingarna sökbara för forskning och en intresserad allmän-
het och att göra innovativa utställningar i museet och på internet. 
Utvecklingen sker snabbt och vid tiden för denna praktikas till-
komst har flera finansiärer öppnat för att stötta digitala satsningar 
inom kulturarvssektorn.

De kodningssystem som hitintills använts när samlingar digitali-
serats har byggt på de analoga systemen som föregått dem. De ana-
loga systemen har helt enkelt överförts till de digitala i stället för 
att en tillämpning av digitaliseringens mångfacetterade söknings-
möjligheter öppnat för en lika en mångfacetterad historieskrivning. 
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Men många aktörer har insett att digitalisering innebär oändliga 
möjligheter att koda och länka berättelser, beskrivningar och 
perspektiv och därmed att skapa förutsättningar för ny forskning. 
Här krävs nytänkande och metodutvecklande samarbete mellan 
olika samlingar, och olika nationella system och databaser för ABM-
sektorn. För museerna är det viktigt att samarbeta med forskare och 
forskningsfrågor för att kunna utveckla kodningen i de nya digitala 
databaserna så att de inte begränsas till den ensidiga sökbarheten 
i de analoga systemen. En sådan kodning har i en rapport som 
undersöker möjliga steg för museerna kallats polysemantiskt digitalt 
samlande.67

 u Här kan museerna kliva fram och i samarbeten involvera 
antikvarier och intendenter som utför accessionen med 
forskare och deras forskningsfrågor, samt programmerare 
och tekniker. 

 u Det är också viktigt för museer att i linjeverksamheten 
prioritera en polysemantisk kodning i stället för att ha som 
främsta mål att minska det så kallade ”accessionsberget”. 

Digitalisering av museets historiebruk 

Akademiska respektive museala institutioner är en del av de sam-
hälleliga strukturer som skapar och upprätthåller marginalise-
ringsprocesser. Samtidigt är det akademins och museets uppgift att 
utifrån statliga regleringsbrev ge perspektiv på dessa samhälleliga 
strukturer och diskurser. För museernas del att ge perspektiv genom 
föremål, utställningar och programverksamhet. Men museerna är 
en del av samhället. Museets ideologi och politik är sammanflätad 
med samhälleliga processer. Att komma tillrätta med skapandet 
av ideal och normer, privilegiering och marginalisering handlar 
därför inte om kortsiktiga insatser. Genomgripande, långsiktiga 

förändringar kräver att museerna förändrar genom att problemati-
sera de stora berättelserna och granska sina egna utgångspunkter. 
Här upp står emellertid problem relaterade till museernas interna 
kunskapssamlande och kunskapsöverföring.

Varje verksamhet inom ett museum genererar kunskap, men det 
finns inget arkiv som tillgängliggör museets ackumulerade kun-
skap. Denna lagras möjligen i mappar tillgängliga för den aktuella 
verksamhetsgrenen på en gemensam hårddisk eller i pärmar, eller 
i värsta fall hos enskilda medarbetare. Ett annat sätt skulle kunna 
vara att digitalt arkivera och därmed tillgängliggöra utställnings-
texter och annat material kopplat till ett bestämt föremål för att där-
igenom tillåta en utforskning av museets historiebruk relaterat till 
just det föremålet. I dag saknas i stor utsträckning sådana arkiv och 
sökvägar – inte heller knyts de samman i en rikstäckande databas. 
Digital arkivering knuten till museets eget historiebruk skulle i viss 
mån motverka ett problem som orsakas av de omstruktureringar 
som sker med jämna intervaller och medför ett visst kunskapstapp. 
Detsamma gäller när nyckelpersoner försvinner i pensionsavgångar 
eller till andra uppgifter eller platser. 

Dialogvisning och akvariesamtal som metod

Förutom att arbeta med digitaliserad arkivering lokalt och nationellt 
kan museets egen och ibland förenklade berättelse komplet teras. 
Det kan ske på olika sätt – till exempel genom pedagogernas akti-
viteter som diskuterats på sidan 76 Att till programverksamheten 
bjuda in externa forskare eller konstnärer för att utifrån  deras ut-
gångspunkter kommentera utställningar och berättelser är en me-
tod som tillämpas på flera museer. På Historiska museet systemati-
serades denna metod inför och under utställningen History Unfolds 
i ett koncept som kom att kallas dialogvisning och  akvariesamtal.68 
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Dialogvisning
Det Historiska museet kallar dialogvisning fungerar som en gransk-
ningsprocess – granskningsprocessen används även av andra mu-
seer och har då andra benämningar. Metoden går ut på att kritiska 
vänner med olika kompetenser inbjuds att välja ut ett par föremål 
ur de befintliga utställningarna.

 u Kritiska vänner är en benämning som vill understryka den 
positiva funktionen när svagheter och styrkor undersöks i ett 
arbete. Kritiken framläggs i vänskaplig ton med avsikten att 
motivera fortsatt arbete för höjd kvalité.

Under History Unfolds-utställning bjöds vanligen två kritiska vän-
ner in per tillfälle och tema att ur utställningarna var för sig välja 
ett par föremål som utgångspunkter för en kritisk granskning. An-
tingen av museet som sådant, utställningstematiken i stort eller 
presentationen av de specifika föremålen. De inbjudna granskarna 
hade vardera ca 20 minuter på sig att guida publiken (som bestod av 
allmänhet och personal, och ibland konferensdeltagare).

Dialogvisningen är ett sätt att låta kunskap och idéer utifrån in-
spirera arbetet med en särskild utställning. Det används också för att 
skapa engagemang för ett visst ämne och öka utbytet mellan besö-
karna och museet. Genom dialogvisningar inbjuds kritiska vänner 
att granska och veckla ut gömda, glömda eller försummade perspek-
tiv och innehåll. Både externa forskare, konstnärer, curatorer och 
aktivister kan genomföra dialogvisningar, ställa frågor på oväntade 
sätt och därmed framkalla nya idéer och perspektiv. Dialogvisningen 
kan på så sätt öppna för nya frågor och tolkningar av föremålen i sig 
och av museets historiebruk i allmänhet. Genom att involvera fler 
personer som kan ge fler berättelseperspektiv tillåter museet en kon-
tinuerlig fördjupning och breddning av kunskapen om samlingarna 
och utställningarna.

Under utställningen History Unfolds bjöds konstnärer, forskare, 
författare och journalister in för att göra publika visningar i muse-
ets befintliga utställningar med uppdraget att belysa det som ska-
ver och saknas. Visningarna kom bland annat att ifrågasätta hur 
minoriteter beskrivs i utställningarna och ibland kommenterades 
hur museets gestaltningar kunde fungera begränsande för andra 
frågor och perspektiv på det förflutna. Visningarna följdes av öppna 
så kallade akvariesamtal på en rad olika teman: Sveriges koloniala 
historia, frånvaron av LHBTQ-perspektiv, nationalism, migration, 
yttrandefrihet och andligt kulturarv.

Akvariesamtal
Ett komplement till dialogvisningen är akvariesamtalet (metoden 
kallas också fish bowl talks). Under History Unfolds-projektet följde 
akvariesamtalet på dialogvisningen.69 Metoden innebär att ett rum 
möbleras så att fyra stolar står vända emot varandra i centrum av en 
cirkel. På stolarna placeras sedan de två personerna som just hål-
lit i varsin dialogvisning tillsammans med ytterligare två inbjudna 
samtalspartners. De ska fortsätta diskutera den tematik som dialog-
visningarna adresserat. De två nyinkomna aktörerna får möjlighet 
att kommentera det som tidigare under kvällen framförts under 
dialogvisningarna. Vanligtvis bestod de fyra inbjudna gästerna 
av en forskare, en konstnär/författare, en aktivist respektive en 
kulturarvsprofessionell – alla med ett särskilt intresse för den 
aktuella kvällens tematik (som kunde vara genus, nationalism och 
exklusion, sexualitet, historiebruk eller vilket angeläget tema som 
helst). Som en förberedelse inför akvariesamtalet hade de fyra 
deltagarna ombetts att ta med varsin fråga. 

Under samtalet var de fyra gästerna vända mot varandra och 
pub liken satt i cirklar runt och vända emot dem. Post-it-lappar och 
pennor delades ut till publiken för frågor, och en underlättare från 
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museet samlade in frågorna och ställde några av dem när diskus-
sionen bland de fyra gästerna tenderade att sakta ned. Genom att 
diskutera med varandra i stället för att svara på en moderators frå-
gor aktiverades ett tätare och djupare utbyte av idéer och perspektiv 
på det aktuella temat. Underlättaren avslutade varje akvariesamtal 
med några summerande ord relaterade till utställning och tematik. 
Akvariesamtalen lades sedan upp på museets hemsida i podform.

Genom dialogvisningar och akvariesamtal ville museet vara 
självrannsakande och undersöka det egna historiebruket. Vissa för-
slag från de kritiska gästerna lades in i museets verksamhetsplan. 
Vissa inspel var lättare att ändra, som texten på en skylt, medan 
andra saker krävde längre processer och tidsramar. 

Vid organisering av dialogvisningar och akvariesamtal där syftet 
är att öka personalens kompetens är det fördelaktigt att utföra dia-
logvisningar och akvariesamtal under kontorstid med obligatorisk 
deltagande. När de utförs på kvällen (populärt när man bjuder in en 
intresserad allmänhet) kan museipersonalen ha lämnat för dagen. 
Det är också viktigt att följa upp vad dialogvisningar och akvarie-
samtal resulterar i genom att till exempel ta upp det till diskussion 
vid nästa personalmöte. Där kan även samtal föras om hur museet 
kan implementera ny information till befintliga utställningar.

 u Dialogvisningar och akvariesamtal kan bidra till att skapa 
komplexitet i tidigare förenklade berättelser. 

 u Lusten att lära och museet som kunskapsbank bör betrakta 
olika perspektiv och inspel som resurser. 

 u Dialogvisningar och akvariesamtal kan visa fram olika 
ståndpunkter utan att lämna någon ensam i arbetet eller 
kritiken. 

Flexibla utställningar
Långa permanenta basutställningar konserverar ofta otidsenliga 
tolkningar och upplägg år efter år och kan framstå som otympliga 
och förlegade. 

Att bryta ned basutställningskonceptets tröghet och möjliggöra 
flöden där föremål kontinuerligt kan bytas ut och in, där digitala 
lösningar kan lägga lager på lager av kunskap, ingångar och sök-
vägar, är en metod för att skapa flexibilitet. En annan är att i utställ-
ningar bygga in stationer som uppmuntrar till kritisk reflektion och 
granskning av utställningens utgångspunkter och genomförande. 

I sådana stationer (analoga eller digitala) kan tolkningar ställas 
mot varandra, diskuteras eller granskas och skapa en mer öppen 
utställning som tillåter kommunikation av ny forskning. 

 u Det möjliggör snabbare möten mellan besökaren, 
samlingarna, forskningen och samtiden och tillåter att 
museet blir ett samhällsrelevant rum där aktuella samtal förs 
och ett livslångt lärande möjliggörs.

Rekrytering och tillgängliggörande

Arbetet att tillgängliggöra museer för funktionsvarierades behov 
har gått framåt. Däremot går det långsammare att implementera 
kunskaperna om vikten att rekrytera människor med olika bak-
grunder och erfarenheter. Museets anställer fortfarande ”sina egna 
tvillingar” och behöver definiera vilka kompetenser som saknas för 
en mindre ensidig rekrytering. 

Tidigare marginaliserade grupper kommer inte till museerna 
enbart för att dörrarna öppnas. Att vilja öppna museet för nya mål-
grupper handlar om att skapa trygga rum där de tidigare margi-
naliserade känner sig bekväma. Och eftersom grupperna inte är 
enhetliga är det väsentligt att fundera på vilka röster i gruppen 
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som eventuellt hörs och i vilka frågor. Det kan också vara angeläget 
att aktivt bjuda in målgrupper utifrån en viss fråga och tematik – 
 snarare än utifrån en viss identitet. 

Det finns många röster att lyssna till och det blir jobbigt. Men 
jobbigt är bra! Det förutsätter en respektfull hållning till de olika 
rösterna. Vi lär av våra misstag. Ett museum som vågar tala om sina 
misslyckanden öppnar för läroprocesser. Vi snubblar framåt i arbe-
tet med att avtäcka våra egna historiebruk, snedrekryteringar, idea-
liseringar och marginaliseringar och normativa tendenser. 

 u Vi måste tillåta oss att betrakta misslyckandet som en 
möjlighet att komma vidare

När verksamheterna ska ta nya kliv är lyhördhet och kommunika-
tion inåt och utåt viktigt. Om det och om utställningars förlängning 
ut i den mediala offentligheten handlar nästa kapitel. 

Hur kan vi ta nästa steg?  

Samtliga delar av museet kan ofta ta flera kliv framåt. Inte sällan känner 

medarbetarna till vad som bör eller skulle kunna göras. 

Om du inte tillhör ett arbetslag eller en projektgrupp kan du fundera 

på nedanstående frågor i enskildhet. Frågorna kan modifieras för att 

passa arbetet med pedagogiska verksamheter, planering, kommunika-

tion, med mera. Varje enskild medarbetare eller arbetslag bör därför 

modifiera frågeställningarna på lämpligt sätt.

Övningar för enskilda
Läs igenom kapitlet om nästa steg. Pröva sedan att ställa följande frågor:

1. Om du tidigare prövat att förändra historiebruk i din verksamhet: 

 � Fundera på om du misslyckades med att förändra det du 

avsåg.

 � Vad medförde det i så fall för lärdomar?

2. Fundera över någon närliggande del i verksamheten som du 

skulle vilja förändra. 

3. Kan du genomföra förändringen själv eller kräver insatsen 

samarbete?

4. Vad är första steget i förändringsarbetet?

5. Måste fler steg tas? Gör en plan där steg för steg punktas.

6. Upprätta en tidslinje. Börja genomföra.

7. Utvärdera: 

 � Fungerade de olika stegen i förändringsarbetet? 

 � Om inte – justera planen och utformningen av de steg som 

måste tas.

 � Börja om från 1a.

ÖVNING
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Övningar i grupp
Låt dina medarbetare/arbetsgrupp/verksamhetsgren läsa igenom kapit-

let om nästa steg och samla dem till diskussion om cirka 60 minuter. Vid 

en grupp med fler än sex deltagare rekommenderas indelning i mindre 

grupper som återsamlas i storgrupp för att dela med sig av sin grupps 

diskussionsresultat (då behöver ni en extra kvart och glöm inte att välja 

sekreterare i grupperna).

Frågorna kan modifieras för att passa arbetet med verksamhetspla-

nering, kommunikation, fysisk tillgänglighet, med mera. Varje verksam-

hetsgren bör därför modifiera frågeställningarna på lämpligt sätt. 

Utgå från följande frågor:

1. Om ni tidigare prövat att förändra historiebruk i er verksamhet: 

 � Fundera på om ni misslyckades med att förändra det du avsåg.

 � Vad medförde det i så fall för lärdomar?

2. Fundera över någon närliggande del i verksamheten som ni skulle 

vilja förändra. 

3. Kan ni genomföra förändringen själv eller kräver insatsen 

samarbete?

4. Vad är första steget i förändringsarbetet?

5. Måste fler steg tas? Gör en plan där steg för steg punktas.

6. Upprätta en tidslinje. Börja genomföra.

7. Utvärdera: 

 � fungerade de olika stegen i förändringsarbetet? 

 � Om inte – justera planen och utformningen av de steg som 

måste tas.

 � Börja om från 1a.

5.  
Att synliggöra museernas  

inställning

många utställningar har producerats som adresserar genus-
frågor eller genusperspektiv. En del utställare är explicita med vilka 
val de gjort, andra gör ingen sak av det. Det finns olika åsikter om 
vad som är mest lyckat. Motståndare till att tydliggöra underlig-
gande teoretiska utgångspunkter och val anför till exempel att det 
kan medföra att besökarens upplevelse av utställningen styrs. Andra 
röster höjs däremot för att museiverksamheten tydligt ska berätta 
vilka perspektiv, utgångspunkter och val den vilar på. Dessa kan 
handla om forskningsperspektiv eller aktuella samhällsfrågor och 
kunskapsbehov (eller om uppgörelser med tidigare historiebruk).

Att till exempel genus- eller sexualitetsperspektiv inkluderas i 
samlingar och utställningar är exempel på tidigare marginaliserad 
historia som kan smygas in i museernas verksamhet – eller göras 
explicit som ett medvetet handskande med tidigare historiebruk. 
Utformningen av sådana budskap kan ske på flera olika sätt och 
i det här kapitlet kommer ett par olika tillvägagångssätt att belysas. 

Först diskuteras möjligheten att låta ett utställningsarbete och 
dess resultat bli transparent för besökaren och utställningsteamet. 
Några invändningar mot transparens berörs också. Därefter lyfts 
möjligheten att låta utställningens budskap fortsätta att spridas 
i media utanför museernas väggar. 
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Transparenta utställningar
Under en intervju berättade en utställningschef att när hen vid ett 
tillfälle gjorde en beställning som inkluderade genus- och sexuali-
tetsperspektiv visade det sig vid utställningens slutförande att dessa 
perspektiv saknades. Anledningen menade hen, var att kompetensen 
saknades i teamet. Beställningen skrevs då om, genus- och sexualitets-
perspektiv ströks för att bättre passa utställningens slutresultat. Sådant 
kan undvikas även om museerna inte kan hyra in spetskompetent 
personal eller vänta tills den egna personalens kompetens har höjts. 

Ett sätt är att utförligt tydliggöra utställningens utgångspunk-
ter i samband med att beställningen görs. Tydligheten skapar för-
utsättningar för att utställningens innehåll kan genomgå gransk
ning ar under arbetets gång. Detta kan ske med olika metoder. Att  
bjuda in kritiska vänner att följa utställnings arbetet från for mu-
leringen av beställningen till vernissagen är en metod som kan 
stödja och ge stadga åt projektets innehållsliga utvecklings process. 

 u Kritiska vänner är som nämnts tidigare en benämning 
som vill understryka en positiv funktion när svagheter 
och styrkor undersöks i ett vetenskapligt arbete. Kritiken 
framläggs i vänskaplig ton med avsikten att motivera fortsatt 
arbete för höjd kvalité.

Metoden handlar om att museerna tillämpar en granskningspro-
cess där arbetsgruppen tillsammans med en grupp kritiska vänner 
regelbundet och schemalagt diskuterar hur utställningen och dess 
framväxt förhåller sig till beställningen. (Som beskrevs i kapitel 4 
kan kritiska vänner även bjudas in för att göra dialogvisningar.) 
Viktigt är också att låta beställningen som sådan först genomgå en 
granskningsprocess. Där kan antingen museets forskningsenhet 
ingå, eller om sådan inte finns, utställningens vetenskapliga råd  eller 
just en grupp kritiska vänner som rekryteras externt eller internt.

Eftersträvansvärt är också att fokusgrupper släpps in i gransk-
ningen av utställningsarbetet. Vanligt när museer väljer fokusgrup-
per är selektion av olika åldrar och av intressegrupper som skolor, 
tillfälliga besökare eller turister. Med ett medvetet gransknings-
förfarande öppnas även för möjligheten att bjuda in ett heterogent 
tvärsnitt av en marginaliserad grupp. 

De flesta som deltagit i en arbetsgrupp som skapats för att produ-
cera en utställning vet att det inte är ovanligt att olika åsikter om inne-
håll och upplägg skaver. Inte minst visades det i kapitel 3 om utma-
ningar och möjligheter vid samarbeten över professionsgränser. Men 
även om produktionsgruppen har olika åsikter framstår resultatet 
oftast som konfliktfritt när väl utställningen/texten/produkten är 
färdigställd. Besökaren går igenom en sömlös utställning där inget 
tycks skava, samtidigt som utställningen ger sken av att detta är det 
enda sättet att förmedla denna historia eller detta förlopp.

Kan skiljaktigheter curateras?
En intressant fråga blir då om det är möjligt att på ett konstruktivt 
och kunskapsförmedlande sätt lyfta fram de olika val som lett fram 
till den slutliga utställningen?

När olika workshopsdeltagare diskuterat denna fråga har en i en 
arbetsgrupp vanlig strävan efter konsensus lyfts fram som något 
som kan skapa konflikter. Om det är strävan efter konsensus som 
gäller kan eventuella olikheter och olika val ses som något hotfullt 
och konfliktbetonat i stället för att ses som något som kan vara in-
tressant att belysa. 

Om vi utgår ifrån att målet med utställningen är tydligt beskrivet 
i beställningen, men att det finns skilda uppfattningar om hur tea-
met ska nå dit genom val av perspektiv, föremål, resonemang och 
slutsatser (inte minst på grund av olika professionella utgångspunk-
ter) kan vi ställa frågan om sådana skiljaktigheter går att curatera?
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Ett svar på den frågan är att precis som i vetenskapliga arbeten 
kan utställningens val av perspektiv, föremål, resonemang och slut-
satser kommuniceras. Det gäller allt ifrån målet med utställningen 
och vilka frågor och perspektiv som ska belysas, till teoretiska över-
väganden och metoder, val av källmaterial och urvalets begräns-
ningar. 

Ifall museerna har koll på sitt eget historiebruk skulle de även 
kunna berätta vilka val som gjorts vid tidigare utställningar om när-
liggande tematik. Även skillnader eller likheter utifrån de inblan-
dade utställningsproducenternas (curator, forskare, konstnär, akti-
vist, konservator, med flera) perspektiv och val kan presenteras. Att 
redogöra för detta i anslutning till en utställning kan klargöra vad 
som underbyggt vissa vägval och vad dessa val därmed utelämnat. 
Genom att utställningens förutsättningar därmed kommuniceras, 
ges besökaren möjligheter att själv analysera materialet och reflek-
tera över utställningens innehåll och slutliga resultat.70

Bör besökaren få veta?
En invändning här kan vara att alla besökare inte vill ha den in-
formationen. I stället kunde utställningen tillåtas belysa olika frå-
geställningar och perspektiv samtidigt som den ger röst åt olika 
slags erfarenheter. Ett sådant svar på hur olika perspektiv och 
frågeställningar kan kommuniceras understryker att en utställning 
är något annan än en vetenskaplig redogörelse: att skapa en 
utställning är en profession i sig.

 u Oavsett vilket av ovanstående två svar som föredras av 
utställarna kan besökaren själv i digitala skärmar ges 
möjligheten att välja att fördjupa sin upplevelse med hjälp 
av en curaterad promenad i utställningens vägval och 
perspektiv – givet att en sådan erbjuds. 

 u Det handlar även om att ge olika slags besökare möjligheter 
att orientera sig och att fördjupa sig utifrån sina egna 
förutsättningar.

En annan invändning mot att explicit kommunicera utställning-
ens utgångspunkter följer ett spår som inte är ovanligt hos utställ-
ningsproducenter – nämligen att utställningens underliggande 
val inte ska kommuniceras. Förutom argumentet att tydligheten 
i så fall skriver besökaren på näsan är en annan underliggande 
orsak att undvika klarspråk att museerna oroar sig för att de val 
som gjorts ska väcka offentlig kritik eller starka reaktioner i soci-
ala medier. Sådana invändningar har fått motargument. Ett vik-
tigt sådant argument är att museerna bör stå för sina val och visa 
vilka forskningsresultat dessa bygger på – just för att detta blir allt 
viktigare i den offentliga mediala diskussionen där olika aktörer, 
med eller utan vetenskaplig eller museiprofessionell kompetens, 
numera deltar med personliga åsikter om samlande, bevarande och 
tillgängliggörande av kulturarvet.

Utställningens förlängning  
ut i det offentliga samtalet
Museer är starka samhälleliga institutioner som bär med sig sam-
hällets ideal och normer. Förändringar sker både i takt med att 
samhället förändras, men också i takt med att samhällsfrågor för-
ändras. Museer befinner sig (och har alltid befunnit sig) i dialog 
med dessa förändringar. Det betyder att museerna bör reflektera 
över och kommunicera sitt eget historiebruk och dess tidigare och 
nuvarande roll i samhället. 

Många som arbetar med kulturarv på olika sätt har noterat att 
när museerna arbetar för att vidga perspektiven och motarbeta 



94 | DEN oUTSTÄLLDA SEXUALITETEN 5. ATT SyNLIGGÖRA MUSEERNAS INSTÄLLNING | 95

 marginalisering och diskriminering med en inkluderande verk-
samhet så kan reaktioner utifrån komma som en rekyl. Utställ-
ningar och programverksamhet, liksom personalrekrytering mot 
marginalisering med mera, kan skapa reaktioner. Inget konstigt 
med det. Demokratiseringsprocesser tar tid och förändringar kan 
skapa rädsla. Reaktioner på olika former av förändringsarbete kan 
handla om hetsiga offentliga debatter eller hatbrev till museernas 
personal och forskare.71 Vid förändringsarbete är det därför viktigt 
att vara medveten om att dessa reaktioner kan komma och att ut-
ifrån museernas utgångspunkter och val vara beredd på att delta i 
den offentliga diskussionen. 

Det ställs därmed allt större krav på att museerna ska känna till de 
logiker som medierna jobbar utifrån och som uppmuntrar debatter 
och klickjournalistik. Annars lämnas den offentliga diskussionen åt 
opinionsjournalistik, politiska proffsdebattörer eller motståndare 
till förändringar och deras troll och svansar i sociala medier. 

När museerna kliver fram och deltar i offentliga debatter och dis-
kussioner vecklas en solfjäder av möjligheter ut. I vanlig så kallad 
kriskommunikation uppfattas debatt och drev i media som något 
positivt, som en möjlighet. Att människor har synpunkter visar på 
ett engagemang för museernas verksamhet. Negativa eller positiva 
debattinlägg skapar ett tillfälle för museerna att kommunicera sin 
egen uppfattning. Debatter kan ses som ett tillfälle för museerna att 
själva delta i den offentliga debatten och kommunicera de perspek-
tiv de valt att företräda.72 

När politiska åsikter ställs  
framför forskning om kulturarv

I Sverige har flera offentliga debatter om kulturarvsfrågor ägt rum. 
En av de senare började hösten 2016 och pågick till våren 2018 då 
den klingade av. Då och då väcks debatten åter till liv. I denna så 
kallade kulturarvsdebatt uttrycktes oro för att Sveriges kulturarv 
var angripet av normkritiska genusförfattare och intersektionella 
och postkoloniala perspektiv. Många av argumenten i debatten 
riktades mot kritiska kulturarvstudier i allmänhet och studier av 
historiebruk i synnerhet. Denna kulturarvsdebatt sammanföll med 
första och andra projektåren för Unstraight Research i museer. Eller 
snarare kan vi se både projektet och delar av kulturarvsdebatten 
som uttryck för eller reaktioner på de forskningstraditioner som 
under flera decennier problematiserat ideal, marginaliseringar och 
privilegieringar – och som också omfattar nyare forskningsdisci-
pliner som museologi och kritiska kulturarvsstudier. 

Projektet Unstraight Research i museer beställde en rapport 
om kulturarvsdebatten av projektets dåvarande praktikant Mika 
Handelsman-Nielsen. I rapporten Museerna i skottgluggen. En 
undersökning av kulturarvsdebatten i dagspress 2016–2017 beskrivs 
debattens huvudspår.73 De går sammanfattningsvis ut på att 
kulturarvet är överpolitiserat, att gallring och bevaring av samlingar 
brister och att fel sorts vetenskapssyn råder inom kulturarvsfältet 
och i museernas verksamhet. Museerna i skottgluggen undersöker 
även debattens dynamik. Hur den startades, hur den upprätthölls 
och vilka som var aktiva i att underhålla den, liksom vilken politisk 
färg tidningarna hade som höll debatten vid liv. Diskussionen 
kunde ha avslutats innan den tog fart om debattörerna hade lyssnat 
på forskarna inom fältet och på de museiprofessionella, menar 
Mika Handelsman-Nielsen.74 I stället dominerades debatten av 
opinionsjournalistik på bekostnad av saklighet och faktakunskap 
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– i synnerhet när perspektiv som ”ett rörligt kulturarv”, ”marginali-
se rade grupper”, och begrepp som ”normkritik” och ”identitetspoli-
tik” diskuterades. De begreppen inte bara misstolkades utan påstods 
också dominera svenska museer – ett påstående som strider mot 
forskning inom fältet.75

En del av kulturarvsdebattens argument vilade på en positivistisk 
syn på det förflutna som något som väntar på att grävas fram och 
exponeras – en syn på det förflutna som kan ställas mot ett kritiskt 
hermeneutiskt sätt att tolka föremål eller dokument. Det senare 
tillvägagångssättet inbegriper att vår syn på det förflutna kommer 
att förändras, att bilden av historien kommer att omtolkas genom 
nya frågeställningar, nya teoretiska perspektiv och genom använd-
ningen av olika analytiska verktyg och metoder utifrån de frågor 
och tolkningar som materialet tillåter.76 Det är egentligen inte kon-
troversiellt alls eftersom det är så all vetenskaplig forskning ständigt 
genererar ny kunskap. 

 u Det som kan tolkas som kontroversiellt är att grupper 
som tidigare inte varit inkluderade i att ställa frågor till 
det förflutna utifrån sina erfarenheter och perspektiv 
kliver fram och insisterar på att inte längre exkluderas från 
historieskrivningen. 

En allmän slutsats av den så kallade kulturarvsdebatten är att när 
nya vetenskapliga perspektiv utifrån till exempel genusteorier och 
intersektionalitet, queerteorier eller dekoloniala teorier blir synliga 
i muse erna tillsammans med nya frågor och svar, skapas kriser och 
företrädare för de tidigare perspektiven och berättelserna gör sitt yt-
tersta för att stänga det nya ute. Inte heller dessa processer är något 
nytt inom vetenskapssamhället – tvärtom har det beskrivits tidigare 
till exempel av Thomas Kuhn i termer av vetenskapliga paradigmskif
ten och av Ludwig Fleck som att vedertagna tankekollektiv utmanas.77

Att museerna bör stå för den forskning som de väljer som ut-
gångspunkt för sin verksamhet framstår mot bakgrund av detta 
som självklart och så har även museer gjort. Hur kan då museer 
– som vill vara en del av det samhälle som inkluderar tidigare mar-
ginaliserade genom att ställa aktuella frågor, ge nya perspektiv och 
bereda utrymme för ny kunskap – göra sin röst hörd i det offentliga 
samtalets brus?

Hur kan museerna själva nå ut i bruset?

Under kulturarvsdebatten 2016–2018 försökte flera kulturarvs-
professionella och forskare inom arkeologi, museologi och kritiska 
kulturarvsstudier komma in i samtalet för att förmedla museernas 
syn och perspektiv. Det var inte så lätt. Ett mönster visade att felak-
tiga och tillskruvade synpunkter från en opinionsbildande journa-
list kunde reproduceras i tio tidningar, men om ett genmäle från 
en av museernas sakkunniga forskare eller chefer skrevs stannade 
det – om det alls togs in – i den tidning som först publicerat den 
opinionsbildande artikeln utan att reproduceras i de tio andra.78 
Många kulturarvsprofessionella upplevde denna ensidiga styrning 
av debatten som djupt frustrerande. Samtidigt är humanister 
i allmänhet inte skolade att sticka ut huvudet i opinionsstyrda 
mediedebatter, vi samlar hellre material, analyserar dem och skriver 
artiklar och böcker.

En alert kommunikationsenhet
Men det är viktigt för museerna att förmedla sin syn. De behöver 
en kommunikationsenhet som inser att det inte är farligt att 
debattera utan tvärtom ser debatten som en möjlighet. Museerna 
behöver kommunikativt stöd för att föra ut sina budskap i debatter. 
Vanligen arbetar museernas kommunikatörer med att sprida 
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information om samlingar, utställningar och programverksamhet. 
Men museerna behöver också andra slags kommunikatörer. Precis 
som att ett utställningsteam består av flera olika yrkeskategorier 
som är kompetenta inom sina egna arbetsuppgifter är journalistik, 
opinionsbildning och kommunikation olika professioner och 
kompetensområden. Att ställa fram en kompetent forskare, 
curator, organisatör eller chef i det mediala strålkastarljuset är inte 
speciellt strategiskt ifall denna saknar medieträning. Ett råd från 
en erfaren journalist under ett samtal om kulturarvsdebatten löd: 
Saknar museet en kommunikationsenhet som kan ta sig igenom 
mediabruset så skaffa en husjournalist som vet hur hen ska nå ut 
genom tillspetsade formuleringar och lämplig placering av inläggen. 
Var proaktiva – inte reaktiva (vi återkommer till detta nedan).

Medieträning för dem som vill nå ut medialt är viktigt. Vanligt 
på museer är att medarbetarna får lära sig att kommunicera sitt 
budskap på så kort tid som möjligt och under stress. Radio och tv 
vill ha korta kärnfulla inlägg och den intervjuade ska kunna tåla en 
del laddade frågor. Det behövs också, men det är inte den sortens 
medie träning som berörs här.

Strategier för att kommunicera museernas  
och personalens inställning
Ledningen ansvarar för att skapa strategier för hur museets syn kan 
ta plats i det offentliga samtalet. För att museets inställning inte ska 
komma som en produkt ovanifrån är det viktigt att involvera hela 
personalgruppen – även om det i slutänden blir några få ansvariga 
talespersoner som är bekväma med att kommunicera museets in-
ställning utåt. Men de talespersoner som hanterar media är endast 
en del av kommunicerandet, en annan utgörs av den personal som 
arbetar i entrén, butiken eller som guidar och visar besökare runt 

i utställningarna. Eller som arbetar med programverksamhet och 
därmed kommer besökarna nära. Dessa är de som snabbast kon-
fronteras med mediala bilder av kulturarvsfrågor. De träffar besö-
kare som kommer in och frågar efter den utställning som omskri-
vits i media. Därför bör det egna museets syn diskuteras brett av 
personalgrupperna.

Övning som involverar hela personalen 
En pedagogisk metod för att involvera stora delar av personalen och 
som omfattas av det som ibland kallas kriskommunikation är att 
låta hela personalgruppen diskutera och formulera egna svar på den 
kritik som levererats mot museer eller kulturarvshantering utifrån. 
Att låta hela personalen mediatränas mitt i en rasande debatt om 
det egna museets verksamhet är inte alltid lämpligt – någon form av 
distans kan ibland behövas.

1. Att träna personalen att diskutera och formulera svar på 
kritik sker genom att personalen samlas, lämpligen vid ett av 
personalmötena. 

2. Några eller alla delar av de argument som använts i kultur-
arvsdebatterna och som framstår som relevanta för det egna 
museet skrivs ned och projiceras på en duk så de blir läsbara 
för alla i rummet. 

3. Lika många (som de argument som valts ut) stora blädder-
blocks blad läggs på bord med plats för cirka fem–sex personer. 

4. Vart och ett av argumenten får därmed ett eget bord och blad. 

5. Sedan väljer personalen individuellt vilket argument de vill 
arbeta med. 

6. Vill fler än sex personer arbeta med ett argument skapas fler 
grupper kring det argumentet; fler bord och stolar ställs fram 
tillsammans med ett stort skrivark per bord. 
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7. Personalen får sedan sitta i 20–30 minuter och argumentera 
mot eller med den kritik som levererats utifrån och summera 
fyra–fem argument i punktform. 

8. Efter gruppdiskussionerna presenteras de olika 
gruppernas argument för eller emot för hela den samlade 
personalgruppen.

9. Argumenten samlas i ett FAQ-arkiv som görs internt 
tillgängligt.

Att göra det möjligt för personalen att få ventilera debattinlägg 
och kritik på ett strukturerat sätt och inte bara surra i fikarummet, 
kan få olika resultat. Det är viktigt för ledningen att begrunda vilka 
konstellationer som kan föras samman i ovanstående övning för att 
en trygg diskussion ska kunna föras. 

Upprättandet av FAQ-arkiv  
och vikten av proaktiva museer

 u Att involvera personalen i ovanstående övning är samtidigt 
ett sätt att få en uppfattning om och diskutera de olika 
ståndpunkter i frågorna som finns inom institutionen. 

 u Samtidigt som de argument som framförs under övningen 
bidrar till ett FAQ-arkiv får museet en möjlighet att skanna av 
och identifiera kompetensutvecklingsbehov. 

I det som brukar kallas kriskommunikation är sådana FAQ-arkiv 
värdefulla för alla – inte bara för museernas talespersoner som mö-
ter media, utan även för guider och pedagoger som möter besökare. 
Ofta innebär debatter nämligen att många av de negativa argument 
som framförs återkommer gång på gång i lite olika tappning. De 
kan handla om historiebruk, perspektivval, hermeneutisk tolkning 
eller positivism, inkludering av marginaliserade, med mera. Även 

vid introducerandet av nya begrepp – som dekolonial, intersektio-
nalitet, normkritik, genus, queer, rasifierade, och så vidare – kan 
oro utlösas. Därför är det nyttigt att vara proaktiv genom att försöka 
definiera källorna till denna oro, definiera problemen och diskutera 
dem för att därmed stämma i bäcken. 

Erfarna museiledningar ser att det finns spänningar mellan 
att bevara och förändra och tar oron för förändringar på allvar 
samtidigt som museernas val av utgångspunkter och perspektiv 
kommuniceras. Att stämma i bäcken, eller att vara proaktiv, kan 
innebära flera saker. När nya utställningar produceras och öpp-
nas kan muse erna redan före vernissage planera för att förlänga 
utställningens budskap till det mediala rummet. Kanske genom 
att museernas perspektiv lyfts i debattartikel eller genom annan 
presentation i media. Museets talespersoner kan förbereda sig på 
att framträda och ge museets syn i intervjuer och museets husjour-
nalist/er kan inbjudas till en presentation av utställningen.

Proaktivitet handlar här om att presentera museernas syn till-
sammans med forskningens inställning till utställningstematiken 
eller till frågor om samlande, bevarande och tillgängliggörande. Det 
handlar även om att presentera museernas syn tillsammans med 
forskningens inställning till perspektiv, tolkningar och berättelser, 
med mera. 

Det går att göra mycket mer i ett proaktivt arbete. Museerna kan 
förutom att kontinuerligt kompetensutveckla personalen också 
ordna seminarier för allmänheten, och även specialseminarier för 
journalister. 

Museernas intresseorganisationer kan också i branschöver grip-
ande frågor föra fram dessa gentemot politiker – som inte  alltid hin-
ner sätta sig in i de mediala debatterna, men inte sällan är känsliga 
för dess innehåll. Det finns inget som hindrar museernas intresse-
organisationer att i samarbete med Riksdagens kulturut skott och 
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dess politiker ordna seminarier på plats i Riksdagen för journalister 
och politiker i aktuella och för museisektorn brännande ämnen.

 u När proaktiva aktiviteter genomförs på olika samhällsarenor 
åskådliggör museerna sig som viktiga kunskapscentrum 
öppna för diskussion och utveckling.

Hur kan vi arbeta för att skapa  
transparenta utställningar?

Dina medarbetare/arbetsgrupp/verksamhetsgren har nu läst kapitlet om 

att synliggöra museets inställning. Förutom att med viss regelbundenhet 

utföra ovan beskrivna övning i så kallad kriskommunikation för hela per-

sonalen, rekommenderas följande övning om utställningars transparens. 

Denna kan göras enskilt eller i grupp.

Om du inte tillhör ett arbetslag eller en projektgrupp kan du fundera 

på nedanstående frågor i enskildhet. Frågorna kan modifieras för att 

passa arbetet med pedagogiska verksamheter, planering, kommunika-

tion, med mera. Varje enskild medarbetare eller arbetslag bör därför 

modifiera frågeställningarna på lämpligt sätt

Övningar för enskilda
Reflektera över följande frågor:

1. Har du erfarenhet av att kunna välja att antingen tydliggöra 

en utställnings/visnings eller ett programs underliggande 

utgångspunkter – eller att inte göra det? 

 � I så fall vad valde du och varför? 

2. Fundera över för- och nackdelar med att tydliggöra en 

utställnings/visnings eller ett programs underliggande 

diskussioner. (Reflektera till exempel utifrån att den 

underliggande utgångspunkten är grundad i någon av de fyra 

modellerna som diskuteras i kapitel 2.)

 � Skulle du utifrån dina arbetsuppgifter och den verksamhet du 

tillhör vara mer eller mindre öppen beroende på målgrupp?  

I så fall varför?

ÖVNING
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3. På vilket sätt skulle du utifrån dina arbetsuppgifter och den 

verksamhet du tillhör kunna medverka till att granska innehållet 

när en utställning skapas?

 � När och var och hur skulle du kunna komma in i en 

granskningsprocess?

4. Har du erfarenhet av att få frågor relaterade till medias bevakning 

av kulturarvsfrågor – och i synnerhet sådant som har med ditt 

eget museum att göra?

 � Hur hanterade du det? 

 � Hur skulle du vilja kunna hantera det? Vad behöver du i så fall 

för stöd?

Övningar i grupp
Låt dina medarbetare/arbetsgrupp/verksamhetsgren läsa igenom kapit-

let om att synliggöra museets inställning och samla dem sedan till dis-

kussion om cirka 60 minuter. Vid en grupp med fler än sex deltagare 

rekommenderas indelning i mindre grupper som återsamlas i storgrupp 

för att dela med sig av sin grupps diskussionsresultat (då behöver ni en 

extra kvart och glöm inte att välja sekreterare i grupperna).

Frågorna kan modifieras för att passa arbetet med verksamhetspla-

nering, kommunikation, fysisk tillgänglighet, med mera. Varje verksam-

hetsgren bör därför modifiera frågeställningarna på lämpligt sätt. 

Reflektera över följande frågor:

1. Har du/ni erfarenhet av att kunna välja att antingen tydliggöra 

en utställnings/visnings eller ett programs underliggande 

utgångspunkter – eller att inte göra det? 

 � I så fall vad valde du/ni och varför? 

2. Fundera över för- och nackdelar med att tydliggöra en 

utställnings/visnings eller ett programs underliggande 

diskussioner. (Reflektera till exempel utifrån att den 

underliggande utgångspunkten är grundad i någon av de fyra 

modellerna som diskuteras i kapitel 2.)

 � Skulle du/ni utifrån dina/era arbetsuppgifter och den 

verksamhet du/ni tillhör vara mer eller mindre öppen beroende 

på målgrupp? I så fall varför?

3. På vilket sätt skulle du/ni utifrån dina arbetsuppgifter och 

den verksamhet du/ni tillhör kunna medverka till att granska 

innehållet när en utställning skapas?

 � När och var och hur skulle du/ni kunna komma in i en 

granskningsprocess?

4. Har du/ni erfarenhet av att få frågor relaterade till medias 

bevakning av kulturarvsfrågor – och i synnerhet sådant som har 

med ditt/ert eget museum att göra?

 � Hur hanterade du/ni det?

 � Hur skulle du/ni kunna hantera det? Vad behövs i så fall för 

stöd?
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Epilog

under de 33 månader som projektet Unstraight research i mu-
seer pågick (och finansierats av Statens kulturråd) gick jag som idé-
historiker från idéernas värld till föremålens. Det var vitaliserande, 
lärorikt och roligt. Och till en början ensamt. Även om museerna 
på många sätt och under en längre tid arbetat med att implementera 
genusperspektiv i kulturarvsområdet, har sexualitetsperspektiv i 
hög grad saknats. För att öka kontaktytan mellan museiprofessio-
nella och genus- och sexualitetsforskare tog Unstraight Research i 
museer därför initiativ till att starta ett nätverk som samlar genus- 
och sexualitetsforskare (i Sverige sker mycket av LHBTQ-studier 
inom ramen för genusforskning). Samarbetspartners i uppbyggan-
det av nätverket som numera brukar förkortas till genusarv blev 
Nationella sekretariatet för genusforskning (NSGF) som formellt är 
en del av Göteborgs universitet (se faktaruta 3 om uppdraget för Na-
tionella sekretariatet för genusforskning (NSGF)). Tack till Kerstin 
Alnebratt, dåvarande föreståndare för sekretariatet, för att du 
stödde idén. Ett vetenskapligt råd för nätverket upprättades också 
bestående av genusforskare med kulturarvsanknytning.

FAKTARUTA 3: NATIONELLA SEKRETARIATET  
FÖR GENUSFORSKNING (NSGF)
Nationella sekretariatet för genusforskning är en enhet vid Göte-
borgs universitet sedan 1998, direkt underställd universitetets 
ledning. Uppdraget till universitetet är att med ett rikstäckande 
perspektiv främja genusforskning i Sverige inom universitets- och 
högskolesektorn.  

Sekretariatet har i skrivandets stund (2019) 15 medarbetare 
med kompetens inom forskning, utredning, projektledning, 
 forskningskommunikation, samverkan och administration. 
 Enheten leds av en föreståndare och en biträdande föreståndare. 
Verksamheten baseras på såväl egeninitierade som externfinan-
sierade projekt och uppdrag, ofta i samverkan med nyckelaktörer 
på nationella och internationella forsknings- och högskolepoli-
tiska arenor. Samarbetsorganet NIKK, Nordisk information för 
kunskap om kön, är ett av sekretariatets större uppdrag och 
finan sieras av Nordiska ministerrådet. 

Sekretariatets roll är att sammanföra aktörer i skärningspunk-
ten mellan policy och praktik inom en rad olika samhällsområden, 
särskilt när det gäller kritiska perspektiv på forskningens och 
utbildningens villkor. Verksamheten vilar på internationell forsk-
ningsbaserad grund och har genomgående nationell, nordisk och 
internationell samverkan i fokus. 

Vartannat år medarrangerar sekretariatet Sveriges största 
 konferenser för genusforskning. Mer info om g-konferenserna:  
https://www.genus.se/om-oss/verksamhet/konferenser/

För mer information om Nationella sekretariatet för genus-
forskning, se www.genus.se
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Nätverket Kulturarv och den  
tvärvetenskapliga genusforskningen
Medel för nätverket söktes och beviljades från Riksantikvarieäm-
betet (RAÄ) och därmed kunde nätverket Kulturarv och den tvär-
vetenskapliga genusforskningen (www.genusarv.se) börja tråcklas 
samman. Utan RAÄs medel hade nätverket inte kunnat utvecklas 
så snabbt och effektivt. Genom medlen kunde nätverket anställa 
en koordinator som omväxlande arbetat 20–30 procent. Azmara 
 Nigusse, till vardags intendent och publik verksamhetsutvecklare 
vid Hallwylska museet, arbetar som koordinator och driver tillsam-
mans med nätverkets projektledare arbetet framåt. Koordinatorn an-
svarar för hemsidan www.genusarv.se där nätverket samlar verktyg 
och resurser, krönikor och till nätverkets kärnfrågor närliggande 
aktiviteter. Koordinatorn redigerar även nätverkets nyhetsbrev och 
e-postlista och fungerar som verkställare av många av nätverkets 
idéer och aktiviteter, som organiseringen av workshops och annat. 

I nätverket Kulturarv och den tvärvetenskapliga genusforsk-
ningen har ovan nämnda aktörer samarbetat i frågor som rör ge-
nus- och sexualitetsforskning i relation till kulturarv i tider av ökad 
migration. Samarbetet har varit ovärderligt för nätverkets utveck-
ling och professionalitet. Nätverket har haft möjligheten att under 
2017–2019 genomföra flera workshops där frågor om sexualitet och 
kön lyfts och därmed medverkat till att samla en del av underlaget 
till denna förändringspraktika. Workshop-deltagarnas erfaren-
heter, perspektiv, frågor och kunskaper har varit ovärderliga för 
denna praktika, speciellt för kapitel 3–4. Nationella sekretariatets 
för genusstudiers erfarenheter av kommunikationsstrategier har 
(vid sidan om mycket annat) varit ovärderliga för andra delen av 
kapitel 5. 

Under nätverkets workshoppar har vi hjälpts åt att anteckna och 
utan stöd i anteckningar från Maja Lundquist, Kajsa  Widegren, 

 Josefine Alvunger (den senare var med under första året) och 
 Paulin Nande (deltog under 2018) från NSGF hade delar av den in-
formation som finns samlad i denna praktika gått förlorad.  Också 
Azmara Nigusses anteckningar från dessa workshoppar och även 
från Unstraight Research i museers workshoppar under museer-
nas vårmöten i Södertälje (2017) och Malmö/Ystad (2018) har 
bidragit till praktikans samling av erfarenheter. Tack till alla i nät-
verket.

Tack till The Unstraight Museum, Livrustkammaren, 
Historiska museet, och några till …
Projektet Unstraight Research i museer har utfört flera workshoppar 
vid Statens Historiska Museer (SHM) och mer specifikt vid Livrust-
kammaren och Historiska museet. En del av de erfarenheterna ryms 
i denna praktika – men vi har även arbetat med metoder som inte 
rymts här för att de varit mer specifikt knutna till de utställningar 
vi jobbat med tillsammans. Workshopparna och de diskussioner 
och insikter de medfört har utmanat och fört Unstraight  Research i 
museers metodutveckling framåt. Jag är många människor ett stort 
tack skyldig. Också olika synpunkter och erfarenheter från kom-
munikatörer och pedagoger vid Statens historiska museer har varit 
ovärderliga för praktikans tillkomst. SHMs forskningsenhet har tål-
modigt besvarat mina frågor och funderingar. Det har även tekniker, 
utställningsproducenter, projektledare, musei värdar, antikvarier 
och intendenter, digitaliserare och fotografer. Också diskussionerna 
med deltagare vid externa workshoppar och  föreläsningar har bi-
dragit till att utveckla och modifiera modellerna som presenteras i 
kapitel 2. Utan allas era inblandningar i projektet skulle mitt sätt att 
se på kulturarvsfrågor ha varit rätt grund – och  arbetsuppgifterna 
mindre roliga.
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Utan aktivisterna bakom The Unstraight Museum som i många 
år arbetat för att problematisera köns- och sexualitetsideal i mu-
seernas utställningar hade projektet Unstraight Research i museer 
inte blivit av. Inte heller hade denna praktika kunnat skrivas. Och 
utan Riksantikvarieämbetets tryckbidrag hade praktikan varken 
kunnat språkredigerats, tryckas eller formges. Tack!

En hel del läsare har med sina specialkompetenser gått ige-
nom hela eller delar av Den outställda sexualiteten. Liten praktika 
för museernas förändringsarbete och sett till att den blivit läsbar. 
Anna  Lihammer, Fredrik Svanberg, Kajsa Widegren och  Christina 
Freden gren har slagit ned på varje begreppslig konstighet, otydlig-
het och även praktikans struktur. Azmara Nigusses och Li  Kolkers, 
Maja  Lundquists och Paulin Nandes synpunkter har gjort prakti-
kan mer begriplig, instruktiv och användbar för fler. Anna Mazetti 
Nissens och Helen Larsson-Pousettes inspel har fått mig att 
begrunda ytterligare perspektiv. Slutligen har Lasse Hedman samt 
Annika Ruth Persson tvättat språket och korrläst. Stort och varmt 
tack!
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