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1 Inledning 

Vi lever i Sverige i en demokrati.
1
 På de flesta håll i samhället eftersträvar man jämlikhet 

mellan grupper såväl som individer av olika kön, sexuell läggning, etnicitet, ekonomisk 

ställning samt kulturell tillhörighet. Detta gäller framförallt inom den offentliga sektorn och 

politiken som har en skyldighet att föregå med gott exempel.  

Hur detta arbete ser ut inom kulturområdet har för mig varit okänt. Under min utbildning har 

vi inom det Föremålsantikvariska programmet, Högskolan på Gotland, haft ett fåtal 

föreläsningar och lektioner som tagit upp de kvinnliga respektive manliga representationerna 

inom museerna i samlingar och utställningar. Vi har haft diskussioner om jämlikhet inom 

kulturområdet men inte så ingående att jag känner att jag är insatt i arbetet eller att jag kan 

säga att jag känner till de olika mål man jobbar mot för jämlikhet inom kulturområdet. Detta 

var något jag ville undersöka närmare. 

 

Ett av mina främsta intressen inom kulturområdet ligger i det publika arbetet på museerna. I 

detta ingår främst utställningar. Detta är det arbete som i huvudsak riktar sig till publiken, det 

har som syfte att locka till sig och underhålla såväl återkommande som nya besökare.  

Genom dessa två synsätt kom huvudämnet för min uppsats fram. Hur representeras den 

etniska och kulturella mångfald som idag präglar vårt samhälle i det publika arbetet på 

museerna? 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mycket och på vilket sätt museernas publika 

verksamhet påverkas av direktiven i de regleringsbrev museerna får från regeringen varje år. 

Det speciella intresset ligger i att undersöka museernas tillvägagångssätt för att inbegripa den 

mångkulturella publiken i sin målgrupp. Det vill säga arbetet för att få en bredare etnisk och 

kulturell representation i produktioner och verksamheter på museerna. 

 

Jag kommer att undersöka två museer vars verksamhet styrs i regeringens årliga 

regleringsbrev. Museerna är Statens Historiska Museet och Etnografiska Museet. Hur 

påverkas deras verksamhet av de kulturpolitiska satsningarna mot främlingsfientlighet och 

rasism och för mångkultur och hur bestående är dessa satsningar samt hur märks detta i det 

publika arbetet? För att få ett större underlag så studeras tre årtal under en tidsperiod på 10 år. 

 

Frågeställningar: 

 Hur arbetar museerna för kulturell mångfald?  

 Påverkas museernas publika arbete av de kulturpolitiska målen i regleringsbreven?  

 Hur ser skillnaden ut mellan de två valda museerna och de tre årtalen?  

 

  

                                                 
1
 http://www.regeringen.se/sb/d/504 2009-03-17 

http://www.regeringen.se/sb/d/504
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1.2 Metod och material 
Uppsatsens första del med bakgrund där jag förklarar begrepp är baserad på litteraturstudier. 

Litteraturen är en blandning av kurslitteratur och litteratur som framkommit genom 

hänvisning i böcker. Min undersökning är baserad på det svenska kulturområdet med två 

svenska ansvarsmuseer, vilket gör att mycket av den relevanta litteraturen är skriven på 

svenska. Vad gäller de fackböcker inom ämnet museologi och utställningsverksamhet som jag 

kommit över, har jag ansett den engelska litteraturen vara mer matnyttig och vetenskaplig än 

de ytterst få svenska exemplar jag funnit och jag har därför valt den engelska litteraturen på 

detta område, vilken dock endast använts som referenslitteratur. 

 

Mycket av materialet till den kulturpolitiska bakgrunden består av Statliga Offentliga 

Utredningar som behandlar kulturpolitik under olika perioder från 1970-tal till idag. Jag har i 

mitt urval av litteratur hållit mig till det som fokuserar på kulturpolitik ur ett 

mångfaldsperspektiv eller med fokus på museernas verksamhet samt den demokratiska 

tillgängligheten till kultur. Det kan vara riskabelt att använda litteratur författad på uppdrag av 

staten när det är statens styrning av museernas verksamhet som är en del av undersökningen. 

Jag har gjort bedömningen att det i detta fall då det skall ge en övergripande bakgrundsbild 

inte påverkat förståelsen av materialet. 

 

Undersökningen är en bygger på de regleringsbrev som skickats ut till de valda museerna 

samt museernas årsredovisningar. De valda museerna är Etnografiska museet och Historiska 

museet. Valet är baserat på att båda museerna har staten som huvudman och därmed får 

regleringsbrev från Kulturdepartementet och att museernas ansvarsområde skiljer sig åt. 

Etnografiska museet bör från början redan ha i sina stadgar att visa och representera den 

globala värld vi lever i och därmed intresserar det mig hur deras regleringsbrev ser ut och är 

formulerade. När det gäller Historiska museet är det en institution som skall vårda vårt 

(Sveriges?) kulturarv och då kan det kanske vara lätt att försumma det mångkulturella 

perspektivet. Jag förväntar mig en skillnad i hur regleringsbreven är utformade, men även en 

skillnad i medvetenheten om den mångkulturella aspekten och mångkulturella publiken hos 

de två museerna. 

 

Jag utgår ifrån en arbetshypotes hur arbetet på området för undersökningen ser ut, och letar 

sedan efter tecken som förkastar eller förstärker denna hypotes. Min arbetshypotes är att 

Etnografiska museet har som sitt ansvar att arbeta med att belysa andra nationella kulturer 

men genom detta kan missa att ta i beaktning den mångkultur som finns inom Sveriges 

gränser. Historiska museet har som mål att bevara och bruka vårt kulturarv och jag utgår ifrån 

att man då mestadels ser till det traditionellt svenska kulturarvet och därmed kan missa det 

faktum att det samhälle vi har idag har ett betydligt bredare kulturarv. 

 

De valda årtalen för undersökningen är 1998, 2003 och 2008. Valet baserar sig på en önskan 

att ha en tidsperiod som låg nära nutid samt att det 1998 och 2006 gjordes satsningar i form av 

projektet Kulturarv för alla och Mångkulturåret och det därmed är intressant att se hur dessa 

satsningar påverkat arbetet på museerna. Jag är medveten om att tidsperioden är 

förhållandevis kort för att märka skillnader av större slag men jag tror att den största 

skillnaden i publikt arbete mot mångkultur kommit under de senaste 20 åren. 
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2 Bakgrund 

2.1 Begreppsförklaring 

För att förstå resten av uppsatsen krävs förståelse för ett antal begrepp som jag härmed 

förklarar lite närmare. 

2.1.1 Kultur 

Det finns minst lika många definitioner av ordet kultur som det finns kulturer. Man kan prata 

om populärkultur, finkultur, kulturvård, kulturarv, mångkultur, kultursociologi, subkultur, 

kulturpolitik och en oändligt många fler termer med ordet kultur inbakat. Kultur är något som 

de flesta anser berör oss alla. När det pratas om offentlig kultur brukar man avse de 

ansvarsområden inom kulturpolitiken som ligger under kulturdepartementet;  

Kulturpolitiken omfattar frågor som rör arkiv, museer och kulturmiljö; teater, dans och 

musik; arkitektur, form, design och bildkonst; bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter, 

ersättningar och bidrag till konstnärer; film och video; hemslöjd; forsknings- och 

utvecklingsfrågor inom kulturområdet; funktionshindrades kulturella möjligheter; kultur 

för nationella minoriteter; kultur för barn och ungdom; kultur i arbetslivet; kultur och 

folkrörelserna; stöd till regional kulturverksamhet samt samspelet mellan kulturpolitiken 

och övriga politikområden.
2
 

Den definition som jag kommer att använda mig av är lite bredare. Och i det fallet blir den 

ovanstående definitionen mer exempel på kulturyttringar än en definition av kultur. En 

definition av kultur som närmar sig den som kommer att användas i uppsatsen är det bredare 

sociologiska och antropologiska synsättet. Redan 1871 gav antropologen Edward Tylor ett 

exempel på denna mer bredare definition i sin Primitive Culture;  

”den sammansatta helhet som omfattar kunskaper, trosföreställningar, konst, moral, lagar, 

seder och alla andra möjligheter och vanor som människan skaffat sig som medlem av 

samhället”.
3
 

Med andra ord de värderingar och uppfattningar som definierar en grupp i samhället. Det som 

gör att man identifierar sig med andra individer. Detta kan ske på olika nivåer; både nationellt, 

regionalt och lokalt. Kulturen behöver inte vara geografiskt bunden. En specifik kultur kan 

likaväl definieras av andra identifieringsmönster som etnicitet, religion, könstillhörighet, 

social klass, utbildning med mera. Göran Nylöf tar upp en ytterligare definition av det lite 

bredare begreppet; 

I ett yttrande av en Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) tillsatt 

programkommitté i kultursociologi heter det att ”kultur har att göra med mänskligt 

medvetande; kunskaper, föreställningar, värderingar, normer och andra idéer, som genom 

kommunikation blir mer eller mindre gemensamma inom samhället eller grupper” (citerat 

i Kultur och medvetande, s 205).
4
 

                                                 
2
 http://www.regeringen.se/sb/d/8339/a/73948 2010-02-22. 

3
 Burke, 2007, s. 37. 

4
 Museiperspektiv: 25 artiklar om museet och samhället, s. 17. 

http://www.regeringen.se/sb/d/8339/a/73948


 

 

Han fortsätter och utvecklar begreppet enligt följande: 

Kulturen svävar inte fritt i samhället. Den ingår i det mänskliga medvetandet. Det är 

människor som har kunskaper, värderingar normer och mål. Men kulturen är inte en 

individs privata egendom. Den är gemensam för flera individer, för grupper, kollektiv, 

klasser och större samhällen.
5
 

Det är kultur som ett mer sociologiskt och antropologiskt begrepp som jag kommer att 

använda mig av i den här uppsatsen.  

2.1.2 Mångkultur 

Begreppet mångkultur är komplext på flera vis. Ofta tolkas begreppet automatiskt till etnicitet 

och därmed mångetnicitet. På grund av att begreppet är diffust och används på flera olika sätt 

är diskussioner om ämnet mångkultur ibland svåra att föra. Mycket av den litteratur jag 

använder mig av använder begreppet mångkultur i sina diskussioner. Att samtliga författare 

har samma syftning med begreppet är omöjligt att få ett fullständigt grepp om. Jag kommer 

här att ta upp olika definitioner som förekommer och framhålla den som är aktuell för denna 

uppsats.  

 

Nina Edström skriver i sin artikel Mångfaldsbegreppet i arbetslivet att det finns två riktningar 

i förtydligandet om mångkultur.  

Den första riktningen är den som betonar kulturell olikhet mellan grupper och behovet av 

ett erkännande av dessa genom exempelvis representation i det offentliga livet och i 

näringslivet. Den andra riktningen karaktäriseras av föreställningen om neutrala arenor, 

som utgår ifrån att vi kan och bör lämna olikheter hemma och mötas på en politisk mark 

där etnisk särpräglad kultur är frånvarande.”
6
 

Dessa riktningar utgår alltså ifrån att man antingen uppmärksammar kulturella olikheter och 

ser till att samtliga representeras, eller att man ser förbi kulturella olikheter och samarbetar 

oavsett dessa. Dessa två riktningar är en bra spegling av det synsätt som finns i samhället både 

på mångkultur och på integration. Antingen ger man tillkänna att olika kulturer existerar i 

Sverige och vill då ge möjlighet för samtliga att få utrymme offentligt, eller så anser man att 

det offentliga bör vara fritt från påverkningar av kulturella bakgrunder.  

Om man väljer den första riktningen så finns även inom den ett flertal olika sätt att se på 

mångkultur eller mångfald i kulturlivet, som Ebrima Kamara nämner i sin artikel Bort med 

primitivismen! Synliggör konstens funktion här och nu. 

Mångfalden i kulturlivet kan uppfattas enligt två ytterligheter. Enligt den ena blandas 

ständigt olika kulturyttringar till något nytt. (…) Den andra ytterligheten är uppfattningen 

att mångfalden i kulturlivet utgörs av små åar med särskiljande egenskaper som inte 

blandas.
7
 

Dessa två ytterligheter är framstående i det sätt man handskas med mångkultur när man 

accepterat att kulturella olikheter existerar och anser att samtliga bör ha företräde offentligt. 

Hur gör man då detta på bästa sätt? Är det genom arbetssättet enligt Kamaras första 

ytterlighet, där man inte lämnar kulturerna vid att samexistera parallellt utan där man blandar 

                                                 
5
 Museiperspektiv: 25 artiklar om museet och samhället, s. 17. F. 

6
 Red. Pripp, 2004, s. 43. 

7
 Red. Pripp, 2004, s. 79. 
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dessa kulturyttringar och därmed skapar nya. Eller är det helt enkelt genom att 

uppmärksamma olika kulturyttringar och sedan låta dem existera men på var sitt håll utan 

någon samblandning.  

 

I citatet ovan nämns begreppet mångfald i kulturlivet. Mångkultur, mångfald, mångfald i 

kulturlivet och kulturell mångfald är begrepp som ofta avlöser varandra i liknande 

diskussioner. Owe Ronström skriver i sin artikel Mångfald och mångkultur en del om hur 

begreppen används inom kulturområdet.  

Följden blev att ”kulturell mångfald” i den äldre liberala betydelsen ”många olika 

kulturuttryck”, nu fick konkurrens av betydelsen ”många olika kulturer”. Därifrån är 

steget inte långt till ”mångkultur”, ofta framställd som en mosaik av väl avgränsade 

grupper med var sin kultur, som lever sida vid sida i ett samhälle. Principiellt kan en 

sådan ”mångkultur” omfatta alla slags grupper, vare sig de är baserade på olikheter i 

intressen, stilar, kön, ålder, klass eller något annat.(…) I praktiken har dock denna nyare 

användning kommit att knytas framför allt till etniska grupper. (…) Därför har också 

”kulturell mångfald” och ”mångkultur” i de flesta västländer inklusive Sverige under de 

senaste decennierna fått en stark koppling till ”invandrare” och de traditionella kulturella 

former de fört med sig från sina hemländer.
8
 

Definitionen av mångkultur som Ronström ger här är den aktuella för denna uppsats. 

Nämligen att mångkultur som begrepp definierar en samexistens mellan olika grupper med 

olikheter utöver etnicitet. Men då man i praktiken och i samhället oftast använder begreppet 

mångkultur när det handlar om kulturella skillnader med utgångspunkt i etnicitet och 

”invandrare” så är detta utgångspunkten för begreppsdefinitionen för uppsatsen. Dock vill jag 

påpeka att synen på begreppet i uppsatsen blir en kombination av definitionen av kultur, där 

kultur handlar om mer än bara etnisk bakgrund. Det handlar om gruppens värderingar, 

erfarenheter, normer och synsätt. Det innebär alltså fler dimensioner än bara den etniska. Med 

detta menar jag att grupper som är etniskt svenska kan ha olika kulturella bakgrunder trots sin 

gemensamma nationalitet.  

 

Sammanfattningsvis handlar begreppet mångkultur i denna uppsats om olika grupper 

kulturella bakgrunder som skiljer sig från den normativa svenska, heterosexuella 

medelklassen. Fokus ligger på kulturer med rötter i andra etniska samhällen. 

  

                                                 
8
 Red. Pripp, 2004, s. 148. 
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2.2 De kulturpolitiska målen med inriktning på mångfald fram till idag 

 

Följande avsnitt ger en kortfattad översikt av utvecklingen inom kulturpolitiken från 1972 års 

förslag om kulturpolitiska mål till 2006 års agenda för mångkultur. Fokus ligger på kulturell 

och etnisk mångfald. 

2.2.1 Ny kulturpolitik 1972 

I kulturrådets förslag Ny kulturpolitik 1972 föreslås ”att det fastställs definierade mål för 

kulturpolitiken.”
9
 Dessa mål skulle samordnas med övrig samhällsorienterad politik som 

exempelvis invandrarpolitik.
10

 Önskan var att inbegripa kulturpolitiken i den övriga 

samhällspolitiken och därigenom poängtera att det var ett område som krävde statlig styrning. 

Samtidigt var det önskvärt att samla samhällsåtgärderna inom kulturområdet och därigenom 

möjliggöra mer sammansatta och långsiktiga mål med kulturverksamheten. Tidigare hade det 

ansetts att det fanns en risk att ställa upp mål ”när möjligheterna att realisera dem är 

begränsade”. Men bristen på underlag som dittills funnits för att definiera målen påpekas 

också.
11

 

 

De mål som föreslås i Ny kulturpolitik 1972, skulle gälla de statliga insatserna och 

organisationerna men även tjäna som vägledning för de regionala och lokala organisationerna. 

Det handlade om att försäkra sig om att det kulturstöd som utgick ”används i 

överensstämmelse med vissa allmänna linjer för samhällets kulturpolitiska åtaganden.” 

Kulturrådet deklarerade att frågan inte var om man skulle kunna göra politiska ingripanden 

även inom kulturområdet, utan snarare hur åtgärderna skulle se ut och i vilken omfattning.
12

  

Dessa mål skulle inte få någon direkt verkan om det inte finns möjlighet till uppföljning.
13

 

Exempel på hur detta skulle kunna utföras framkommer dock inte. Senare i förslaget 

diskuteras värdering av verksamheterna och då kritiseras metoden att räkna antalet besökare.
14

 

Detta ansågs vara alltför orättvist och ”missvisande”, då kvantiteten därmed räknas högre än 

kvaliteten.  

 

Ett av syftena var att nå ut till en bredare publik, vilket framkommer i kulturrådets tredje 

delmål: 

De kulturpolitiska åtgärderna skall utformas så att de kan förbättra kommunikationen 

mellan olika grupper i samhället och ge fler människor möjlighet till en kulturell 

verksamhet.
15

 

I den följande motiveringen för delmålet diskuteras också kulturens roll som normbrytare och 

”som instrument för förändring av gruppers åsikter och attityder.” Insatser som skall ”vidga 

vår verklighetsuppfattning”, ”bryta isolering” och ”främja åsiktsutbyte”.
 16

 Man ville ha ett 

                                                 
9
 SOU 1972:66, s. 3. 

10
 SOU 1972:66, s. 4. 

11
 SOU 1072:66, s. 119 f. 

12
 SOU 1972:66, s. 163 ff. 

13
 SOU 1972:66, s. 166. 

14
 SOU 1972:66, s. 199. 

15
 SOU 1972: 66, s. 180. 

16
 Ibid. 
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mer debatterande kulturliv än innan och ett kulturliv som skulle bryta ner de sociala gränser 

som samhället skapat. Kulturen skall vara tillgänglig för alla och inte bara en utvald grupp. 

Orden kulturell eller etnisk mångfald nämns aldrig i förslaget, varken i målförslag eller i 

diskussionerna kring institutionernas verksamhet. Däremot sägs att man skall nå ut till ”olika 

grupper” i samhället. Detta är det närmaste man kommer att inse klassificeringen i samhället.  

 

I kulturrådets förslag om Ny kulturpolitik 1972 påpekas vikten av museernas utåtriktade 

verksamhet. Under 1960-talet hade besöken vid musei- och utställningsinstitutioner ökat, 

delvis på grund av Riksutställningars tillblivelse men också därför att det anslagits resurser till 

museernas utåtriktade verksamhet med bland annat utställningar.
17

 En viktig del av 

utställningarna var deras uppgift att delge information om, diskutera och även kritisera 

samhället. Museernas roll som kommunikatör och informatör, helt enkelt deras ”sociala 

uppgift” betonades starkt från Kulturrådets sida. Det var viktigt att man fortsatte arbetet med 

att nå ut till ”nya grupper”.
18

 Detta arbete kan ses som en av de viktigaste punkterna i den 

föreslagna kulturpolitiken.  

 

Sammantaget handlar förslagen i stort om att lagstadga den offentliga kulturen och ännu mer 

möjliggöra arbetet för att öka medvetenheten kring kulturens roll i samhället.  

 

Målen för kulturpolitiken som föreslogs i den ovan nämnda rapporten från 1972 fastslogs av 

regering och riksdag 1974. 

 Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 

förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas,  

 Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja 

kontakt mellan människor,  

 Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom 

kulturområdet,  

 Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner 

inom kulturområdet,  

 Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers 

erfarenheter och behov,  

 Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse,  

 Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs,  

 Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet 

över språk- och nationsgränserna.
19

 

2.2.2 Kulturpolitikens inriktning 1995 

I Kulturutredningens slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning 1995 diskuteras den 

kulturpolitik och de mål som fastslogs 1974 och som då fortfarande var gällande. Samhället 

1995 såg annorlunda ut än det gjorde 1974, över tjugo år hade passerat. De nationella såväl 

som de globala villkoren hade ändrats. Sverige som tidigare ”karaktäriserats av en etnisk 

                                                 
17

 SOU 1972:66, s. 198. 
18

 SOU 1972:66, s. 277. 
19

 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&dok_id=FX0328&rm=1974&bet=28, 2011-03-30 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Yttrandefrihet
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&dok_id=FX0328&rm=1974&bet=28
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homogenitet” hade nu med den globala världen och den ökande invandringen fått ett 

samhälle med ”impulser från andra kulturer, andra religioner och andra grupper…”.
20

   

Kulturen i ett land speglar ofta invånarna och samhället med dess ”förhållanden, 

föreställningar, värderingar och livsstilar..”.
21

 Då det svenska samhället hade ändrats så 

ansågs att kulturinstitutionerna borde göra likadant, men ändringarna i kulturen går ofta 

långsamt, vilket gör att den kultur som visas i modern tid inte alltid är så representativ för det 

samhälle den skapas i.  

 

Intresset för ökad jämlikhet såväl bland kulturinstitutionernas besökare som inom 

organisationerna började synas och höras mer än tidigare. Man ansåg kulturen vara en del av 

det offentliga samhället och det var därför viktigt att den var tillgänglig för samtliga invånare 

inte bara de redan etablerade besökarna. Man ville alltmer satsa på att nå ut till de grupper i 

samhället som hittills inte varit delaktiga i kulturlivet, varken som aktiva eller som besökare.  

 

En stor del av Kulturpolitikens inriktning går ut på att definiera grupper och diskutera 

anledningar till varför dessa inte är representerade i kulturlivet. Man trycker mycket på att 

öka deltagandet och medverkandet för att öka den faktiska demokratin och jämlikheten i 

samhället.  

 

Sveriges invånares sammansättning hade under de senaste decennierna förändrats till stor del. 

Den arbetskraftsinvandring som skedde under 1960- och 70-talen hade ändrats till 

flyktinginvandring och invandring på grund av familjära förhållanden.
22

 Under 1990-talet stod 

invandringen för ungefär hälften av ökningen av den svenska befolkningen. Det svenska 

samhället påverkades av den globala världen som gav ett större inslag av andra kulturer samt 

den egna förvandlingen till ett mer mångkulturellt samhälle.
 
Den globala världen, som 

utmärks genom att man i större utsträckning tar del av varandras olika kulturer nationer 

emellan, blev mer och mer likartad, där de nationella utmärkande dragen blivit mindre och 

mindre framträdande. Detta faktum innebär också att man gärna framhäver och understryker 

det som är typiskt inhemskt.
23

 Vilket kan innebära att man i internationella kontakter glömmer 

bort den mångfald vi faktiskt lever i och endast fokuserar på det svenska och skillnaderna från 

övriga kulturer. Vikten av att även ”de nya svenskarna” syntes och var delaktiga i det svenska 

kulturlivet blev större, men även att de fick stöd för sina egna kulturella uttryck.
24

  

 

I arbetet med att nå ut till en bredare publik och till nya grupper i samhället med den 

offentliga kulturen, så försöker man i Kulturpolitikens inriktning 1995 definiera de hinder som 

kan finnas för deltagande i kulturlivet. En del av hindren är tydliga som kostnader, avstånd, 

språk och arbetsförhållanden som gör att man inte har tid, samt övriga fritidsintressen. Även 

mer psykologiska och sociala hinder som kommer i vägen tas upp. En känsla av utanförskap 

och fördömande kan hindra besök. En del kan ligga i känslan av att ett viss mått kunskap om 

                                                 
20

 SOU 1995:84, s. 54. 
21

 SOU 1995:84, s. 58. 
22

 SOU 1995:84, s. 179. 
23

 SOU 1995:84, s. 131. 
24

 SOU 1995:84, s. 61. 
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konst och kultur krävs för att ett besök skall vara värt mödan, och om kunskapen inte är 

tillräcklig är det ingen idé.
25

  

 

Skillnaden mellan olika gruppers kulturvanor utreds också i Kulturpolitikens inriktning 1995. 

Där påpekas att utbildning och kulturvanor ofta har ett samband; ”Studierna innebär träning 

att uttrycka sig först och främst verbalt men också i bild, form musik och rörelse, men de ger 

även kunskaper att förstå och tolka uttryck.”.26 Detta föder den ovan nämnda teorin att det 

krävs kunskap för att uppskatta kulturen. Men diskussionen fortsätter med att olika gruppers 

kulturvanor är en del av en total livsstil och att det därmed inte går att snabbt förändra 

individers och gruppers kulturvanor.
 27

  

 

Genom de mål för kulturpolitiken som fastslogs 1974 påvisade man vikten av det offentliga 

ansvaret även på kulturområdet. Målen fick stor betydelse och anses ha grundat den 

utbyggnad av kulturområdet som senare skedde.
28

 Dock var målen formulerade på en hög 

nivå och gav inte några tydliga signaler till dem berörda institutionerna. Målen borde istället 

definieras klart och tydligt, vilket skulle göra dem enklare att följa och praktisera.
29

 Det 

förenklar även utvärderingen av verksamheterna som följer målen, och möjligheten att se hur 

målen påverkar arbetet, det vill säga om de verkligen är till nytta.
30

 Med 1995 års 

slutbetänkande föreslogs åtgärder enligt följande: ”För det första har vi föreslagit att de 

övergripande målen konkretiseras i form av sektorsmål. Dessa är i sin tur utgångspunkt för 

de verksamhetsmål som regeringen sätter för statliga kulturmyndigheter och institutioner och 

för bidragsanslagen. Genom att följa upp verksamhetsmål och sektorsmål får man indikatorer 

på i vad mån utvecklingen rört sig i de övergripande målens riktning.”
31

 

 

Året efter, 1996 beslutade riksdag och regering angående en omarbetning av dem 

kulturpolitiska målen enligt följande. 

 Att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att 

använda den 

 Att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 

kulturupplevelser samt till eget skapande 

 Att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 

därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar 

 Att ge kulturen förutsättning att vara en dynamisk, utmanande och 

obunden kraft i samhället 

 Att bevara och bruka kulturarvet 

 Att främja bildningssträvandena  

                                                 
25

 SOU 1995:84, s. 143. 
26

 SOU 1995:84, s. 146. 
27

 SOU 1995:84, s. 147. 
28

 SOU 1995:84, s. 67 F. 
29

 SOU 1995:84, s. 79. 
30

 SOU 1995:84, s. 92. 
31

 Ibid. 
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 Att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom 

landet.
32

 

2.2.3 Agenda för mångkultur 

År 2006 utlystes av den dåvarande regeringen till Mångkulturår. Detta medförde en 

storsatsning på att öka och betona den internationellt kulturella mångfalden inom den svenska 

kulturen. 

Syftet är att på ett bestående sätt öka alla invånares möjlighet att delta i kulturlivet och att 

skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner. Syftet är också att skapa incitament för 

att offentligt finansierade kulturverksamheter på ett tydligt sätt speglar och införlivar den 

etniska och kulturella mångfald som finns i dagens Sverige. 
33

 

Syftet med Mångkulturåret var att alla invånare med olika kulturtraditioner skulle få ett ökat 

deltagande och representation inom den kulturella verksamheten i Sverige. Syftet sägs också 

varit att öka deltagandet och representationen bestående, alltså en satsning med ett långsiktigt 

mål. Mångkulturåret 2006 skulle vara en nystart inom den kulturella sektorn för att spegla det 

nutida Sveriges historia. Det nutida Sverige består av en mångfacetterad skara invånare med 

olika kulturell, etnisk och religiös bakgrund.
34

 Detta är det Sverige som den kulturella sektorn 

och framförallt museerna bör spegla. Idag handlar det inte lika mycket om vilken nationell 

eller etnisk bakgrund man har, det är mer en fråga om kulturell bakgrund. 

 

                                                 
32

 prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129. 
33

 SOU 2005:91, s. 9. 
34

 SOU 2005:91, s. 15. 
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3 Undersökning 

Undersökningen går ut på att jämföra två museer och deras arbete för att nå ut till en bredare 

publik med speciell inriktning på kulturell mångfald och mångkultur. Jämförelsen utförs 

genom studier av regleringsbreven till museerna och studier av deras årsredovisningar med 

inriktning på den publika verksamheten för de aktuella årtalen för att se hur de 

verksamhetsuppdrag som tilldelats uppnåtts.  

 

Mål för en nationell kulturpolitik gällande för båda museerna i undersökningen: 

Att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 

Att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 

samt till eget skapande 

Att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 

kommersialismens negativa verkningar 

Att ge kulturen förutsättning att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället 

Att bevara och bruka kulturarvet 

Att främja bildningssträvandena  

Att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.
35

 

 

Ovanstående mål har varit gällande för samtliga årtal i undersökningen och gäller än idag. 

Utöver dessa får varje myndighet egna regleringsbrev utfärdade av regeringen, där 

verksamhetens övergripande och specificerade mål tas upp och i förekomna fall även 

specifika mål för de enskilda museerna inom myndigheten. 

Jag kommer i följande avsnitt redovisa de mål och återrapporteringskrav som är aktuella för 

de valda museerna och deras verksamhet. Först redovisas uppgifterna för Historiska museet 

och de tre årtalen och sedan för Etnografiska museet och de tre årtalen. Därefter följer en 

sammanställning av det resultat som går att avläsa från det redovisade materialet. 

 

3.1 Historiska museet 

Historiska museet ingår i myndigheten Statens Historiska Museer. Dem museer som ingått i 

myndigheten har ändrats under de tre årtalen i undersökningen. Under 1998 ingick Statens 

Historiska museum, Medelhavsmuseet och Kungliga Myntkabinettet – Sveriges Ekonomiska 

museum.
36

 Under 2003 bestod myndigheten Statens Historiska Museer av Statens Historiska 

Museum och Kungliga Myntkabinettet – Sveriges Ekonomiska Museum.
37

 Till 2008 bestod 

                                                 
35

 prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129. 
36

 Årsredovisning 1998, Statens historiska museer, s. 1. 
37

 Årsredovisning 2003, Statens historiska museer, s. 5. 
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myndigheten av Statens Historiska Museum, Kungliga Myntkabinettet – Sveriges 

Ekonomiska Museum och Tumba bruksmuseum.
38

 I undersökningen tas bara de delar av 

årsredovisningen upp som är inriktade på mångfald och mångkultur antingen för hela 

myndigheten eller endast för Historiska museet. 

3.1.1 1998 års regleringsbrev och återrapportering för Historiska museet 

De övergripande målen för Statens historiska museer är ”…att bevara vårt kulturarv. Museet 

skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge 

perspektiv på samhällsutvecklingen.”39 

 

Dem specifika anvisningarna gällande förmedling är uppdelade på fem mål, i regleringsbrevet 

specificeras även vad som skall återrapporteras vid varje mål. De mål som är intressanta för 

denna uppsats är 1-3. 

  

"1. Målet är att ge ökade medvetenhet om och vidgade perspektiv på samhällsutveckling 

och människors villkor samt stimulera till debatt kring samlingsområdets betydelse, i 

synnerhet kring frågor som rör bruket av kulturarvet. 

Återrapportering 

Statens historiska museer skall redovisa aktiviteter som syftar till att ge perspektiv på 

samlingsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, 

kulturell bakgrund och generation beträffande 

utställningar med speciella teman, 

särskilda skolverksamheter, 

verksamheter för föreningar och övriga programaktiviteter, 

publikationer.”40 

 

I Statens historiska museers årsredovisning återrapportera varje punkt för sig. 

 

 Utställningar med speciella teman. 

I årsredovisningen tas flertalet utställningar upp, såväl stora, små, vandringsutställningar, 

temporära utställningar, basutställningar, egna produktioner samt nordiska samarbeten. 

Deltagandet i projektet Kulturarv för alla
41

 har påverkat förmedlingsarbetet. De två 

                                                 
38

 Årsredovisning 2008, Statens historiska museer, s. 7. 
39

 Kultur, medier, trossamfund och fritid, s. 141. 
40

 Ibid. 
41

 ”Kulturarv för alla är ett regeringsuppdrag till de centrala kulturarvsinstitutionerna – ansvarsmuseerna, 

Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Riksutställningar – med syftet att utgöra särskilda insatser mot 

främlingsfientlighet och rasism. (…)Uppdraget har två huvudsyften, dels att öka medvetenheten hos 

kulturarvinstitutionerna själva och därigenom förhindra omedvetet missbruk av kulturarvet, dels att öka 

allmänhetens kunskaper och insikter om det mångkulturella samhället och ge motbilder till det missbruk av 
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utställningar som varit arbeten inom projektet, Fra enten eller til både og. Sanningen har sina 

sidor och Vitt oljud, nordiskt mörker, behandlar båda mångkultur i det avseendet att dem båda 

behandlar baksidan av mångkultur, nämligen främlingsfientlighet och rasism. Vitt oljud, 

nordiskt mörker genom ”…att ge ungdomar ett historiskt perspektiv på rasism och 

främlingsfientlighet och få dem att själva analysera sitt förhållande till nynazism, 

diskriminering av flyktingar, invandrare och andra minoriteter, nationell identitet, utanförskap 

m.m.”42 

 

Flera av de 16 utställningar som tas upp i årsredovisningen kan anses ha med mångkultur och 

kulturell mångfald att göra, rättare sagt 8 stycken. Detta samröre märks givetvis på olika 

nivåer och belyser frågan från olika perspektiv. Utöver de två redan nämnda utställningarna 

och deras koppling följer här de andra sex. 

 

 Skelett i garderoben – Utställningsprojekt i samarbete mellan ämnena humaniora och 

naturvetenskap där ”Utställningens innehåll fördjupas i en problemorienterad del som 

diskuterar etiska och existentiella frågor rörande rasbiologi.”43 

 Romerska speglingar – Utställning som ”syftade bl.a. till att visa hur mycket vår kultur 

influerats av romarriket.”44 

 Ormens eldbädd – utställning som bl. a behandlade ”de romerska influenserna på 

järnålderns metallkonst.”45 Utställningen var ett samarbete med European Science 

Foundation. 

 Nederländsk prakt – Utöver den direkta kopplingen till Nederländerna och Flandern så 

var utställningen även en satsning som ingick i ett EU-projekt. 

 Nordisk keramiktriennal – Utställning som ett ”resultat av ett nystartat internordiskt 

samarbete”46 som visade samtida keramikkonst från de nordiska länderna. 

 Prag möter Stockholm – utställning i samarbete med City Galleri of Prague, 

Nationalmuseet i Prag, Czech Airlines och K 98. 

 

 verksamheter för föreningar och övriga programaktiviteter 

Aktuellt inom uppsatsens ämnesområde är att man tar upp föredrag som getts i samband med 

några av de utställningar som producerats under året (Gudinnebilder, Glömda spår, Stad makt 

och människa och Nederländsk prakt) och att dessa föredrag gett ”perspektiv på 

samlingsområdet och dess betydelse för frågan om vår kulturella bakgrund…”47.  

 

                                                                                                                                                         
kulturarvet som sker. Det betyder en inåt självgranskande och utåt diskuterande och informerande verksamhet.”. 

– s.15 Årsredovisning 1998, Statens Historiska Museer. 
42

 Årsredovisning 1998, Statens historiska museer, s.4. 
43

 Ibid. 
44

 Ibid. 
45

 Årsredovisning 1998, Statens historiska museer, s. 5. 
46

 Ibid. 
47

 Årsredovisning 1998, Statens historiska museer, s. 6. 
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”2. Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna. 

Återrapportering 

Statens historiska museer skall redovisa 

Antal depositioner resp. utlån inom landet resp. utom landet fördelade på typ av 

mottagare (länsmuseum, skola m.m.), 

Antal besök på hemsidor på Internet, 

Andel av samlingarna som är tillgängliga via Internet.”48 

Den första punkten är intressant för undersökningen, eftersom man kan se hur stor del 

museets samling som når större delar av landet och andra länder och därmed en bredare 

publik.  

 

 Antal depositioner resp. utlån inom landet resp. utom landet fördelade på typ 

av mottagare (länsmuseum, skola m.m.) 

I årsredovisningen står under denna punkt att läsa: ”Antalet beslut i låneärenden var under 

året 117, varav 6 gällde utlandet. Flertalet gällde länsmuseer och universitet.”49. Närmare 

beskrivning om fördelning inom landet eller utomlands saknas. 

 

”3. Målet är att Statens historiska museum och Medelhavsmuseet skall nå fler och nya 

besökare. Målet är att Kungl. Myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum skall nå 

avsevärt fler och nya besökare. 

Återrapportering 

Statens historiska museer skall redovisa  

Antal besökare med en uppskattning av fördelning på kön, ålder och hemort, 

Antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor (lärare samt 

elever), 

Antal övriga guidade visningar, 

Antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid 

utställningar i andra länder, 

Utställningar etc. som riktakts mot bestämda grupper, 

Riktade satsningar via Internet.”50 

 

                                                 
48

 Kultur, medier, trossamfund och fritid, s. 142. 
49

 Årsredovisning 1998, Statens historiska museer, s. 7. 
50

 Kultur, medier, trossamfund och fritid, s. 142. 
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Av dessa punkter är den femte aktuell för undersökningen. 

 

 Utställningar etc. som riktats mot bestämda grupper 

Här nämns bland annat två hittills ej nämnda utställningar som har värde för undersökningen: 

Islamisk konst i Medelhavsområdet och Rapa Nui – bilder från Påskön. Islamisk konst i 

Medelhavsområdet var ett samarbete med Medelhavsmuseet och RAÄ inom projektet 

Kulturarv för alla, samt en del av Museum utan gränser. Rapa Nui – bilder från Påskön i sin 

tur var ett gränsöverskridande samarbete med Chiles ambassad i Stockholm.
51

 

 

När det gäller generella mål och krav på återrapportering, är det tredje och fjärde kravet 

intressanta för undersökningen. 

 ”3. Statens historiska museer skall återrapportera former för internationellt samarbete 

och inom vilka områden det huvudsakligen ägt rum samt deltagande i internationella 

konferenser och inom vilka ämnesområden det har ägt rum. Östersjösamarbetet skall 

särredovisas.”
52

 

Återrapporteringen för krav 3 är omfattande. Man tar i årsredovisningen upp föredrag, 

utställningar, Östersjösamarbetet, forskning, förmedling och Museiprojektet i Nicaragua. Ett 

flertal internationella samarbeten tas upp, både där tjänstemän från Statens Historiska Museer 

varit utomlands och arbetat och där man tagit emot kollegor från andra utländska museer och 

institutioner.  

 

Föredrag: Reflektioner kring en oreflekterad sfär. Arkeologiska utställningar, identitet och 

nationalism var ett föredrag som hölls av Inga Lundström vid 20:e Nordiska Arkeologmötet.  

The society and the Museums in Sweden today hölls av Jane Cederqvist vid en konferens för 

museichefer i Nicaragua inom ramen för SHM:s
53

 SIDA-uppdrag.
54

 

 

Utställningar:  

 Wikinger – utställning som visats i Landesmuseum Koblenz, Schloss Ehrenbreitstein. 

 VIKING: The North Atlantic Saga – utställning som legat i planeringsstadiet där SHM 

bidragit med tjänstemän i planeringsmöten i Washington och Köpenhamn. Utställning 

planeras turnera i större städer i USA och Canada med start våren 2000. 

 The Full Circle – Utställning i planeringsstadiet som produceras av St John’s på New 

Foundland där tjänstemän från SHM medverkat vid möten. Utställningen skall turnera 

till mindre museer och utställningslokaler i Canada och USA. 

 Discovering Early Man – Utvecklingsprojekt i samarbete med SIDA och 

Nationalmuseum i Tanzania som skall utveckla pedagogiskt läromedel för både 

seende och blinda skolbarn i Afrika och U-länder.
55

 

 

                                                 
51

 Årsredovisning 1998, Statens historiska museer, s. 8. 
52

 Kultur, medier, trossamfund och fritid, s. 144. 
53

 SHM = Statens historiska museum (egen not). 
54

 Årsredovisning 1998, Statens historiska museer, s. 13. 
55

 Årsredovisning 1998, Statens historiska museer, s. 13 F. 
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Förmedling: En utställning har planerats i samarbete med Svenska Institutet och de svenska 

ambassaderna i Estland, Lettland och Litauen. Utställningen kommer att visas i Tallin, Riga 

och Vilnius under 1999 och innehålla ländernas egna vikingatida material. Tjänstemän från 

SHM har varit aktiva i arbetet.
56

 

 

Museiprojektet i Nicaragua är ett samarbete med Museo Nacional i Nicaragua och har 

finansierats av SIDA. Syftet är att höja kvaliteten och kompetensen inom museiväsendet i 

Nicaragua. SHM har blivit besökt av kollegor både under längre och kortare vistelser.
57

 

 

”4. Statens historiska museer skall redovisa och göra en samlad bedömning av hur man 

arbetat mot det övergripande målet för att öka medvetenheten om kulturarvets betydelse 

för en demokratisk samhällsutveckling.”
58

 

Återrapporteringen för krav 4 tas i stor del upp av Kulturarv för alla.  

 

Sammanfattning av 1998 års verksamhet för mångkultur på Historiska museet 

Sammanfattningsvis kan man säga att verksamheten för mångkultur på Historiska museet 

under 1998 påverkades en del av projektet Kulturarv för alla, där man såg till baksidan av 

mångkultur, främlingsfientlighet och rasism både ur ett historiskt perspektiv och där man som 

besökare fick chansen att reflektera över sitt eget perspektiv. Projektet riktade även extra 

fokus på att inbegripa större grupper och grupper som vanligtvis inte deltar i museets utbud. 

Dock nämns bara två utställningar som delar av projektet, dessa utställningar har varit stora 

delar av museets verksamhet under året. Ytterligare utställningar och verksamheter än de som 

ingått i projektet har haft betydelse för att ge perspektiv på mångkultur på olika sätt som 

nämns i undersökningen. I utställningarna som nämns märks exempelvis att man tar upp 

andra kulturers påverkan på den svenska kulturen, samt att man även satt andra kulturer i 

centrum parallellt till den svenska. För återrapporteringen i årsredovisningen är det ett 

återkommande problem att den är ytlig och bristfällig. Exempelvis när det gäller antal 

depositioner och utlån både inom och utom landet är redovisningen knapphändig. Det står att 

6 låneärenden gällde utlandet. Vilka länder och hur många föremål det gäller nämns inte. 

Även när det gäller utställningar som riktats mot bestämda grupper är återrapporteringen 

undermålig. Man nämner här två utställningar som för det första inte nämnts tidigare under 

utställningar, och där man endast redovisar för samarbetet kring produktionen, inte för vem 

utställningen producerats, alltså vilka grupper man har riktat sig mot. Dock skall nämnas att 

de utställningar som tas upp i undersökningen ger alla på olika sätt olika perspektiv på både 

mångkultur och på det samhälle vi lever i idag, som nämns ovan.  

Även under punkten för programverksamhet redovisas väldigt ytligt för det utbud som 

funnits. 

Under punkten för internationellt samarbete redovisas ett flertal projekt och arbetssätt med 

internationella anknytningar, som ett flertal vandringsutställningar i samarbete med 
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internationella museer, sammanfattningen blir att man är internationellt aktiv inom flera 

områden 

Arbetet med mångkulturella frågor och mångkulturella aspekter är som sagt under 1998 till 

viss del påverkat av deltagandet i Kulturarv för alla. I och med projektet ger man ett 

perspektiv på det svenska kultarvet och påpekar vikten av se till sitt eget agerande och 

förhållande till integration och främlingsfientlighet. Samtidigt påpekas genom olika 

utställningar vikten av kunskap om kulturers påverkan på varandra. 

 

3.1.2 2003 års regleringsbrev och återrapportering för Historiska museet 

Upplägget för både regleringsbrev och årsredovisning skiljer sig från 1998, följande 

redovisning följer upplägget för 2003. 

 

”Målet för Statens historiska museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall 

utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge 

perspektiv på samhällsutvecklingen.”
59

 

 

”Verksamhetsgren Förmedling 

Mål 

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler nya besökare. 

Återrapportering: Statens historiska museer skall redovisa vilka insatser som gjort för att 

uppnå målet. Redovisningen skall bl.a. omfatta 

Prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt 

kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och 

generation. 

Hur samlingarna gjort tillgängliga, t.ex. genom presentation på Internet, depositioner och 

utlån. 

Antal besökare med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder, 

Antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor (lärare samt 

elever), 

Antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid 

utställningar i anda länder, 

Åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet, 

Åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade 

Utställningar och annan programverksamhet som riktats mot bestämda grupper. 
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Resultat skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt dem kvantitativa 

och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall 

ge utrymme för jämförelse mellan olika verksamhetsår.”
60

 

I årsredovisningen för 2003 rapporterar SHM punkt för punkt de ovanstående 

återrapporteringspunkterna. Nedan tas den återrapportering upp som anses vara aktuell för 

denna uppsats vilket är punkterna 1,2, 5 och 8. 

 

 Prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa 

debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell 

bakgrund och generation. 

I årsredovisningen står att läsa att ”Sådana aspekter strävar SHM efter att i ökande 

utsträckning uppmärksamma i all verksamhet (s.k. ”mainstreaming”), snarare än att tillgodose 

dem genom ett mindre antal särskilda prestationer.”61 Man väljer att inte ta upp samtliga 

resultat utan väljer att lyfta fram särskilda insatser. 

SHM nämner ett nyligen framtaget utställningsprogram som ”särskilt (betonar) betydelsen av 

skilda perspektiv och medvetet förhållningssätt till historien och kulturarvet.”62.  

Som en särskild insats framhålls utställningen Memento Mori som tillsynes varit en stor del av 

verksamheten 2003. ”Memento Mori syftar till att genom ett historiskt perspektiv belysa 

frågor kring klass, kulturell bakgrund och generation samt, inte minst, stora existentiella 

frågor.”63 Man fortsätter att nämna olika perspektiv som är applicerbara på arbetet med 

utställningen, man utgår från ”västerländsk kulturtradition” men gör jämförelser med judiska 

och forntida kulturer, generationsperspektiv och klassperspektiv. 

Man tar även upp den interaktiva utställningen En resa som ingen annan vars syfte varit att 

belysa flyktinginvandrares erfarenheter och situationer för att på det viset skapa bättre 

mänsklig förståelse och insyn i svensk flyktingpolitik. Ett tydligt tema i utställningen är 

integrationsarbetet i samhället, vilket ger ett perspektiv kopplat till kulturella bakgrunder. 

Man tar själva även upp klassperspektivet då man arbetar för att få både innerstads och 

ytterstads elever till utställningen och då sett att upplevelserna trots klasskillnaderna varit 

liknande.  

Samverkansprojektet Vitt oljud – nordiskt mörker som 1998 var en utställning på SHM, 

benämns nu som ett projekt med en webbaserad kunskapsbank. Syftet är att ge skolungdomar 

i högstadiet och gymnasiet en möjlighet till att dels analysera sina egna ställningstaganden 

men även jämföra de nordiska ländernas skillnader och likheter när det gäller 

främlingsfientliga och rasistiska yttringar.  
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 Hur samlingarna gjorts tillgängliga, t.ex. genom presentation på Internet, 

depositioner och utlån. 

I årsredovisningen återrapporteras: ”Allmänhetens fysiska tillgänglighet till samlingarna 

säkerställs genom egna utställningar, utlån och depositioner av föremål ur museets samlingar 

samt information och olika former av besök i samlingarna (…).”64 

Under verksamhetsåret 2003 beslutades om 173 låneärenden. Man har utöver 

låneverksamheten närmare 500 depositioner. Någon närmare redovisning om antal utlån och 

depositioner som sker till utlandet är ej presenterat.  

 

 Antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid 

utställningar i andra länder. 

I årsredovisningen nämns fyra olika utställningar som visats i utlandet.  

 Vikingar i österled, en vandringsutställning av SHM som turnerat i Östeuropa. 

 Vikings – The North Atlantic Saga, en produktion där SHM varit delaktig, som 

turnerat under flera år i USA och Canada. 

 Full Circle, även denna en produktion där SHM varit delaktig som turnerat i USA.  

I samband med samtliga produktioner ovan har aktiviteter som föredrag, seminarier och 

symposier hållits.  

 Och som fjärde exempel ges utställningen Ex Oriente dit SHM lånat ut föremål,  

utställningen visades i Aachen, Tyskland.
65

 

 

 Utställningar och annan programverksamhet som riktats mot bestämda grupper. 

I årsredovisningen framställs utställningarna och deras teman/ riktning mot särskild målgrupp 

i en tabell. Utifrån den tas här upp dem utställningar som SHM själva nämner som riktade till 

grupper aktuella för denna uppsats. Utöver dessa redovisas för ytterligare 6 stycken i 

årsredovisningen. 

 

 Vikingar i österled – Vandringsutställning i samarbete med Svenska Institutet och UD, 

där viktiga målgrupper bland annat varit östeuropéer, svenskstuderande och turister. 

 Kensingtonstenens gåta – Utställning i samarbete med bland andra USA:s ambassad 

och Runestone museum i Alexandria, Minnesota, där utställningen berörde frågor om 

kulturkontakter mellan Skandinavien och Amerika. 

 Vikingar på Åland – Utställning i samarbete med Ålands landskapsstyrelse, där fokus 

legat på Ålands betydelse för kontakter mellan öst och väst och där invandrare från 

Finland samt turister från Finland och Åland varit viktiga målgrupper. 

 En resa som ingen annan – Utställning som handlat om att vara flykting och söka asyl 

i ett främmande land där man har utöver ungdomar haft företrädare för institutioner 

verksamma med flykting- och integrationsarbete som målgrupp. 
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 White-Out & Inseperable Angels – Två installationer av den isrealisk-franska 

konstnären Esther Shalev-Gerz där White-Out har temat hur två folk, det samiska och 

det svenska, från samma land inspirerat varandra. Inseperable Angels har temat minnet 

inspirerat av personliga besök vid koncentrationsläger. 

 SHM 60 år – Miniutställning där museets samhällsroll på 1940-talet mot idag togs 

fram.
66

 

 

Man har under 2003 även haft ett samarbete med SFI (Svenska För Invandrare) där studenter 

och lärare haft fri entré till museet och man har besökts av 1 127 studenter och lärare.
67

 

 

I forumet Historiska salongerna tar man upp aktuella frågor kring samtid, framtid och 

förflutenhet. De ämnen som diskuterats under året och är aktuella för denna uppsats är Minnet 

av ett folk – om samer och svenskar och Migration och federation – om enhetskulturernas 

sönderfall.  

Man har även haft diskussionskvällar i samband med utställningar där man i samband med 

Kensingtonstenens gåta hade en kväll där ”Syftet var att uppmärksamma hur historia kan 

brukas och missbrukas för att uppnå olika politiska eller ideologiska syften.”68 

 

”Övriga mål och återrapportering 

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan 

kvinnor och män, respekt och tolerans där etnisk, kulturell, språklig och religiös 

mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, 

främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse 

för en demokratisk samhällsutveckling. 

Återrapportering: Statens historiska museer skall redovisa 

Åtgärder som vidtagits i myndighetens utåtriktade verksamhet för att uppnå målet 

Åtgärder som vidtagit i myndighetens interna arbete för att uppnå målet.”
69

 

 

Den första återrapporteringspunkten är den aktuella för uppsatsen. 

 

I årsredovisningen tas flertalet av de redan nämnda utställningarna upp som exempel på 

åtgärder enligt målet.  

 Kensingtonstenens gåta tas upp som exempel på en utställning där man diskuterat 

”historieanvändning hos etniska minoriteter och hur Kensingtonstenen bidrog till att 

skapa en gemensam kulturell identitet hos invandrade skandinaver i Minnesota under 

det sena 1800-talet och 1900-talet.”70  
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 Man påpekar hur installationen White-Out ”visar rätten till ”sin” historia - både som 

individ och som grupp.”71 

 Samarbetsprojektet Vitt oljud – nordiskt mörker har syftat till att påverka ungdomars 

kunskap och perspektiv på främlingsfientlighet ”Genom att de själva fått analysera sitt 

förhållande till nynazism, diskriminering, nationell identitet, utanförskap, och 

problematiken kring demokrati och yttrandefrihet kan projektet på sikt sannolikt bidra 

till ökad respekt och tolerans för andra människor och andra sätt att tänka, tro, tycka 

och leva.”
72

 

 Utställningen En resa som ingen annan var interaktiv och hjälpte besökaren att få en 

inblick i hur det är att fly från sitt hemland och hamna i Sverige, ”för att därigenom få 

insikt om och en ökad förståelse för flyktingars erfarenheter och villkor samt kunskap 

om den svenska flyktingpolitiken.”73 

 I utställningen Forntid nu där man har vänt sig speciellt mot SFI-studenter har man 

lyft fram ”(…) perspektiv på kulturell mångfald, långväga kontakter och skillnader 

beroende på kön”74. 

 

Man tar även upp verksamheter utanför utställningsproduktioner som det 

utvecklingssamarbete som bedrivits med museer i Centralamerika där temat är ”kulturarvets 

betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.”75 

 

En påbörjad åtgärd som i framtiden kan ha inverkan på museets möjlighet att ge ytterligare 

perspektiv på sina samlingar är det att man ”börjat kartlägga sina samlingar från andra länder 

med ursprungsbefolkningar, hopkomna i en annan tid med syfte att lära vår inhemska 

befolkning mer om andra kulturer.”76. 

 

I den samlade bedömningen för återrapporteringen av detta mål som myndigheten själv gör i 

årsredovisningen påpekas att insatserna inte alltid kan lyftas ut och belysas som enskilda, utan 

att perspektiven är något som genomsyrar hela verksamheten och att man därmed uppfattar 

sin måluppfyllelse som god.
77

 

 

Sammanfattning av 2003 års verksamhet för mångkultur på Historiska museet 

I stort sett är årsredovisningen för 2003 svårbedömd eftersom man på flera 

återrapporteringspunkter menar att det är svårt att redovisa specifika åtgärder då den gällande 

måluppfyllelsen är något som genomsyrar hela verksamheten. Ett faktum som bidrar till detta 

är att målen i sig är ganska generellt formulerade i regleringsbreven, dock med specificerade 

återrapporteringspunkter där myndigheten och museet skulle kunna vara mer specifika. SHM 
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väljer oftast att nämna vissa särskilda insatser som ses som måluppfyllande istället för att 

redovisa för samtliga.  

Att arbetet med mångkulturella frågor finns integrerat i verksamheten märks genom att det 

återkommer på flertalet punkter i dem mål man säger att man aktivt arbetar för.  

Framstående arbeten med inriktning på mångkultur är utställningen En resa som ingen annan, 

det från 1998 fortsatta projektet Vitt oljud – Nordiskt mörker, att vissa utställningar tagit upp 

temat med hur olika kulturer påverkar varandra där den ena är den svenska samt det pågående 

projektet med museer i Centralamerika. Men hur pass väl man uppfyller målen är svårt att 

bedöma när man inte redovisar för samtliga åtgärder. Vidare lämnas närmare redovisning 

kring utlån och depositioner därhän förutom antalet. Här redovisas inte överhuvudtaget om 

utlån eller depositioner skett utomlands.  

Det område där man faktiskt återrapporterar mycket av den måluppfyllande verksamheten är 

när det gäller övriga mål. Det är mål som är viktiga för undersökningen och där man genom 

återrapportering visar att det är mål man inom SHM och Historiska museet prioriterar högt. 

 

3.1.3 2008 års regleringsbrev och återrapportering för Historiska museet 

”Målet för Statens historiska museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska 

utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge 

perspektiv på samhällsutvecklingen. 

Övergripande verksamhetsmål 

Mål 

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Statens historiska museers 

verksamhet. 

(…) 

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Statens 

historiska museers verksamhet. 

Återrapportering 

Statens historiska museer ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte 

att utveckla verksamheten 

Resultatet ska redovisas för myndigheten som helhet samt i tillämpliga delar per 

museum.”
78

 

 

I årsredovisningen för Statens historiska museer 2008 påpekas att dessa övergripande mål 

inte redovisas utöver det som löpande finns i redovisningen.
79
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”1.1.1 Verksamhetsområde Museer och utställningar 

Verksamhetsgren Museiverksamhet 

Mål 2 

Ökad tillgänglighet till samlingarna 

Återrapportering 

Statens historiska museer ska redovisa 

Måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten, 

Den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för 

att öka andelen ung publik, 

De åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade, 

Antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk 

hemvist samt antal skolbesök.”
80

 

 

I årsredovisningen för 2008 tar man till stor del upp det digitaliseringsarbete som gjorts för 

att göra samlingarna tillgängliga utifrån och därmed öka museets tillgänglighet till 

allmänheten.  

 

När det gäller låneverksamheten så nämns i förbigående att ”500 000 besökare kunnat se 

föremål som lånats från SHM i utställningar runt om i världen.”81 Någon närmare utläggning 

om antal utlån och depositioner, samt var dessa har skett, nationellt eller internationellt, 

saknas. Däremot nämns att man arbetar med att omvandla dem nuvarande depositionerna  

till lån. 

 

Man påpekar att arbetet med att tillgängliggöra samlingarna genom publikt arbete är ”Ett 

mycket centralt verksamhetsområde”82.  

Man har i detta arbete under året utgått från de varumärkesplattformar som togs fram under 

2007 för SHM.  

 

I analysen av antalet besökare nämns att antalet besökare på SHM som är svensktalande 

personer födda utomlands ökat. År 2008 var utgjorde gruppen 16% jämfört med 2007 då 

gruppen endast stod för 7 % och 2006 då den stod för 10%.
83
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I återrapporteringen om utställningsverksamheten under året nämns utställningarna Bröd och 

andra bullar, Maria – drömmen om kvinnan, Work in progress och Jakten på den försvunna 

staden där ingen av dem har ett tema eller en riktning aktuell för denna uppsats.  

Man tar även upp arbetet med två nya koncept där man skall kunna ”lyfta fram museets 

föremål ur nya perspektiv kopplat till samhällsaktuella teman och frågor.”84 Båda är i form av 

transportabla utställningsmoduler. 

 

Arbetet med att tillgängliggöra texterna på fler språk än svenska tas upp som en viktig del i att 

göra museet tillgängligt för en bred publik. I första hand har man arbetat med att översätta till 

engelska.
85

 

 

Internationella samarbeten har funnits bl.a. genom besök av kollegor från anda länder såsom 

Sydafrika, Tyskland, Ryssland och Georgien där man utbytt erfarenheter.
86

 Även museets 

anställda har rest utomlands och representerats museet, men en närmare beskrivning om var 

och i vilka sammanhang saknas.  

 

Samarbetet med SFI har under 2008 bestått i en endags utbildning för 20 lärare inom SFI och 

detta tillsammans med Nordiska museet och Musikmuseet.
87

 

 

Sammanfattning av 2008 års verksamhet för mångkultur på Historiska museet 

Under 2008 är redovisningen gällande depositioner och utlån knapphändig. Här nämner man 

att man kunnat se föremål runt om i världen, men ingen övrig information om var eller i 

vilken utsträckning. Man tar upp nya tillvägagångssätt för att nå målen.  

Man har numera utökat sin besökstatistik till att även innehålla antal besökare som är 

svensktalande och födda utomlands (invandrare). Där märks en fördubbling av siffran från 

föregående år.  

Man nämner också arbetet med att nå ut till fler besökare genom att göra museets texter 

tillgängliga på flera språk. Och trots att man begränsar sig till engelska är det ett språk som de 

flesta invånarna från andra länder behärskar.  

Regleringsbrevets utformning skiljer sig markant från de tidigare åren. Målen och 

återrapporteringspunkterna är generellt formulerade. Målen är dessutom färre som man kan se 

genom den avsevärt kortare ovan återgivna återrapporteringen för 2008. 

Likt återrapporteringen för 2003, återrapporteras inte dem övergripande målen närmare än det 

som tas upp löpande i redovisningen. Att inte rapportera specifikt, utan hänvisa till helheten i 

årsredovisningen kännetecknar återrapporteringen för 2008.  
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3.2 Etnografiska museet 

Etnografiska museet var 1998 ett självständigt museum och hette Folkens Museum 

Etnografiska. Ett år därefter, 1999, bildades myndigheten Sveriges Museum för Världskultur 

där Etnografiska museet nu ingår. 

 

3.2.1 1998 års regleringsbrev och återrapportering för Etnografiska 

museet 

 

”Övergripande mål 

Målet för Folkens museum – etnografiska är att bevara vårt kulturarv. Museet skall 

utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge 

perspektiv på samhällsutvecklingen.”
88

 

”Förmedling 

Målet är att ge vidgade perspektiv på samhällsutveckling och människors villkor samt 

stimulera till debatt kring samlingsområdets betydelse, i synnerhet kring frågor som rör 

bruket av kulturarvet. 

Återrapportering: 

Folkens museum – etnografiska skall redovisa aktiviteter som syftar till att ge perspektiv 

på samlingsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, 

klass, kulturell bakgrund och generation beträffande 

Utställningar med speciella teman, 

Särskilda skolverksamheter, 

Verksamheter för föreningar och övriga programaktiviteter, 

Publikationer.”
89

 

 

Intressant för uppsatsen är det första och det tredje kravet för återrapportering. Det tredje 

kravet återrapporteras dock inte förrän vid mål tre, se nedan. 

 

”Utställningar 

Museets permanenta utställningar beskriver och presenterar kulturer och kulturföreteelser 

från olika delar av världen, från olika tider och med olika infallsvinklar. Nordamerikas 

indianer, Livet i en by i Kongo, Tuareger, Indiens gudar, Bilder av Buddha, Japansk 

kalligrafi, Skatter från Mexico visar på stor bredd i tid och rum.”
90
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I årsredovisningen tar man även upp de tillfälliga utställningar som museet producerat under 

året, där dem fyra först nämnda är intressanta för uppsatsen. 

”Tillfälliga utställningar 

Dessa är mer samtidsanknutna och kopplas ofta ihop med omfattande 

programverksamheter, t.ex. visningar, föredrag och debatter”
91

 

De tillfälliga utställningar som tas upp är följande, med förklaring om innehåll och tema. 

 ID-10 turkiska konstnärer – utställning ”som uppmärksammade 30 år av turkisk 

invandring i Sverige.” 

 Världens torg – Crossroads – utställning som utgick från brevväxling mellan elever i 

Rinkebyskolan och elever i bl.a. Havanna, Tallin och Johannesburg. I samband med 

utställningen hölls seminariet ”Stadsstudier som pedagogisk metod” riktad mot 

yrkesverksamma inom barnomsorg, där deltagare kom bl.a. Cuba, Estland och 

Litauen. 

 Saharas gåtfulla klippmålningar – utställning med foton från södra Algeriet där fokus 

låg på de stora klimatförändringar som skett i området. I samband med utställningen 

höll Broderskaprörelsen och Life and Peace Institute ett seminarium om ”Det civila 

samhället” och dess roll i Algeriet. 

 Japanska drakar och snurror – vandringsutställning från Japanska ambassaden med 

K98 och Japan Foundation som samarbetspartner. I samband med utställningen hölls 

föredrag och workshops med japanska experter i museet.
92

 

 

Resterande 4 utställningar kan utifrån den information som ges i årsredovisningen inte 

kopplas till mångkultur. 

 

”2. Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna. 

Återrapportering 

Folkens museum – etnografiska skall redovisa 

Antal depositioner resp. utlån inom landet resp. utlån utom landet fördelade på typ av 

mottagare (länsmuseum, skola m.m.)  

Antal besökare på hemsidor, 

Andel av samlingarna som är tillgängliga via Internet.”
93

 

Intressant för denna uppsats är det första återrapporteringskravet. 
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Under rubriken ”Mål 2: att öka tillgängligheten till samlingarna” tar man upp ett flertal 

åtgärder som man anser ökar tillgängligheten. Bland annat nämns vandringsutställningar, 

utlån och undervisning. 

 

Under rubriken vandringsutställningar nämns en (av två) utställning som är aktuell för 

uppsatsen, Afrikansk textil, som visats i Kalmar, Uppsala, Oskarshamn, Malmö och 

Hudiksvall. När det gäller utlån har det förekommit både inom och utom landet. Föremål som 

ingått i utställningar utomlands har visats i Taiwan, Paris, Leiden, Berlin, Helsingör och 

Norge. Utöver den vanliga skolverksamheten hade man under den årliga sameveckan en 

speciell inriktning på SFI-skolor.
94

 

 

”3. Målet är att nå fler och nya besökare 

Återrapportering 

Folkens museum – etnografiska skall redovisa 

Antal besökare med en uppskattning av fördelning på kön, ålder och hemort, 

Antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor (lärare samt 

elever), 

Antal övriga guidade visningar 

Antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid 

utställningar i andra länder, 

Utställningar etc. som riktats mot bestämda grupper.”
95

. 

Intressant för uppsatsen är återrapporteringskrav fyra och fem samt den återrapportering om 

programverksamhet som tas upp. Noteras skall dock att återrapportering angående krav fyra 

redan förekommit under mål 2 och att återrapportering angående krav fem inte framkommer 

alls. 

 

Under rubriken ”Mål 3: att nå fler och nya besökare” tas återrapporteringspunkter som 

Programverksamhet och kurser, Konferenser, Museibutik, Trycksaker och Besökssiffror upp. 

Aktuellt för uppsatsen är det som tas upp under Programverksamhet och kurser. 

 

”Programverksamhet och kurser 

Gränsöverskridande, kulturmöten och etnisk förståelse och tolerans är den röda tråden i 

programverksamheten. Den sker ofta i samarbete med föreningar.”
96
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Av de sammanlagt 84 programpunkter som utannonserats till allmänheten från museet var det 

en blandning av traditionella musieprogram, programpunkter där publiken förväntades delta, 

temadagar i samarbete med föreningar, och reseförberedande program. Spridningen på ämnen 

och teman är stor och bara vissa nämns i årsredovisningen nämligen; Tibetanskt nyår, De 

Dödas Dag i Mexiko, Workshop i marimbatillverkning, Södra Afrika i fokus, Colombias 

många ansikten och Svensk-gambiska föreningen 30 år. Förståeligt är att samarbetspartnerna 

till dessa 84 programpunkterna är många, de som nämns i årsredovisningen är; Turkiska riks-

förbundet, Broderskapsrörelsen, Riksbyggen, Museets vänförening, Svensk-mexikanska 

föreningen, Svensk-botswanska föreningen, Thailändska studieföreningen, Fjärde världen, 

Svensk-gambiska föreningen, Svensk-colombianska föreningen, Kendo-föreningen, F.S.K.A., 

IM, Samiskt Forum, Svensk-tibetanska Skol- och Kulturföreningen och FUB.
97

 

 

”Fem dagslånga debatter på akademisk nivå arrangerades: 

 ”Södra Afrika i fokus” med seminarier och kulturinslag hade även en 

tvådagarsdebatt med inbjudna gästföreläsare i ledande ställning från Södra 

Afrika, (14-15/2). 

 En antropologimässa, som unga antropologi- och etnologistudenter vid 

mellansvenska universitet fick prägla, blev festlig och välbesökt, (21/3). 

 ”Antropologi, museer och samtida kulturprocesser”, en tredagarskonferens med 

deltagare från museer och universitet i USA, Tyskland, Nederländerna, England 

och Frankrike, (29-31 maj). 

 ”Globalisering i tvärvetenskapligt perspektiv”, initierades av museet och lades 

liksom den föregående på en något högre akademisk nivå, (21/10). 

 ”Vem äger naturen II” (fre-sön) med Föreningen Fjärde Världen som 

initiativtagare och med inbjudna representanter från ursprungsfolk på 

Nordkalotten (4-6/12).”
98

 

I regleringsbrevet står under rubriken Generella mål och krav på återrapportering fyra 

punkter där punkt tre och fyra är aktuella för uppsatsen. 

 

”3. Folkens museum – etnografiska skall återrapportera former för internationellt 

samarbete och inom vilka områden det huvudsakliga ägt rum samt deltagande i 

internationella konferenser och inom vilka ämnesområden det har ägt rum.  

Östersjösamarbete skall särredovisas.”
99

. 

I årsredovisningen skriver man: 

”3. Internationellt samarbete 
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Det internationella samarbetet utgör grunden för museets existens. En stor del av den 

vetenskapliga personalens arbete utgörs av brev-, fax-, telefon- och e-postkontakter med 

kollegor och forskare runt om i världen rörande föremål, faktaupplysningar, mm.”
100

 

Man fortsätter att redovisa för flera delar av de samarbeten där museets personal varit 

inblandade. Man har bland annat arbetat med rådgivning i Nepal, gjort längre fältarbete i 

Kenya i samarbete med Nationalmuseet i Nairobi, föremålsinsamling på Java, studerat 

traditionella åkerbrukssystem i Östafrika, gjort studieresa till Kina och besökt 

handikappcenter i Mexico. Museichefen har varit ordförande i ICOM’s internationella 

kommitté för etnografiska museer och i ICOM’s etiska kommitté samt deltagit i ett 

återuppbyggnadsprojekt i Bosnien. Museet har även huserat ett möte mellan ett flertal 

museichefer för etnografiska museer från Nordeuropa där man diskuterat eventuellt 

datasamarbete och problem med den illegala handeln med kulturföremål.
101

 

  

”4. Folkens museum – etnografiska skall redovisa och göra en samlad bedömning av hur 

man arbetat mot det övergripande målet för att öka medvetenheten om kulturarvets 

betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.”
102

. 

 

I årsredovisningen återrapporterar man enligt följande: 

 

”4. Kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling 

Det är svårt att visa effekter av ett sådant arbete i siffror. Museets personal arbetas för att 

sprida insikten att alla människor har lika värde. Med valspråket ”En värld – många 

kulturer” låter museet så många röster som möjligt komma till tals. I valet av 

utställningar, samarbetspartners och av programverksamheter speglas denna mångfald. 

Museet program är offentliga och ger ständigt möjlighet till frågor och diskussioner. 

Museet deltar också med två representanter i projektet ”Kulturarv för alla”. En av 

museets viktigaste uppgifter är att motverka rasism och främlingsfientlighet. Hur vi 

lyckas kan bara framtiden utvisa.”
103

 

 

Sammanfattning av 1998 års verksamhet för mångkultur på Etnografiska museet 

Återrapporteringen för 1998 är omfattande. I årsredovisningen från Etnografiska museet 

märks en stor del internationella perspektiv och referenser i arbetet tydligt. Dem fasta 

utställningarna visar enligt återrapporteringen ”olika delar av världen, från olika tider och med 

olika infallsvinklar.”
104

 Bland dem tillfälliga utställningarna hittar man även utställningar som 

har ett svenskt perspektiv som ID-10 turkiska konstnärer som uppmärksammade att Sverige i 

30 år haft invandring från Turkiet och Crossroads som utgick ifrån brevväxling mellan 

svenska och utländska skolbarn. En del som är framstående är det stora utbudet av 
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programverksamhet. Då utbudet är så stort så kan man anta att det är ett vinnande koncept 

med ett bra besökarantal. Även samarbetspartnerna inom programverksamheten många. Detta 

ses som positivt då det bidrar med olika perspektiv och även ökar deltagandet i kulturen.  

När det gäller utställningar är återrapportering aningens liten. Man beskriver de tillfälliga 

utställningar som varit, men inte basutställningarna. Man nämner dessutom endast två (ovan 

nämns en) vandringsutställningar, vilket då måste anses vara en liten verksamhet. Dock 

rapporterar man till vilka länder som man har haft utlånade föremål under året och därmed 

ökat tillgängligheten av föremålen. 

Det internationella samarbetet som bedrivs är återkommande i hela redovisningen och man 

nämner det även som grunden till museets existens. Den specifika återrapporteringen på 

denna punkt är därmed aningen svag, men det faktum att det genomsyrar verksamheten märks 

ändå genom att det återkommer på flera ställen i årsredovisningen. De generella målen får 

generell återrapportering, vilket även gäller när man skall redovisa kulturarvets betydelse för 

en demokratisk samhällsutveckling. Att museets verksamhet representerar mångfald med 

många olika kulturella perspektiv är tydligt, men en reflektion över verksamhetens betydelse 

skulle vara intressant. 

3.2.2 2003 års regleringsbrev och återrapportering för Etnografiska 

museet 

Myndigheten Statens Museer för Världskultur bildades 1999 och består idag av fyra museer, 

Etnografiska museet, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet. 

Noteras bör att under 2003 var bara två av myndighetens samtliga fyra museer öppna för 

besökare, Etnografiska museet och Medelhavsmuseet. Världskulturmuseet var under 

uppbyggnad och på Östasiatiska museet pågick ombyggnad.
105

 

 

”1.1 Verksamhetsstyrning 

(…) 

Målet för Statens museer för världskultur är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall 

utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarbete och härigenom ge 

perspektiv på samhällsutvecklingen.”
106

 

”Verksamhetsgren Förmedling 

Mål 

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare, bl.a. 

genom att utveckla och pröva publik verksamhet i nya former. 

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall redovisa vilka insatser som har 

gjort för att uppnå målet. Redovisningen skall bl.a. omfatta 
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Prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt 

kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och 

generation, 

Hur samlingarna gjorts tillgängliga t.ex. genom presentation av samlingarna på Internet, 

depositioner och utlån, 

Antal besökare med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder, 

Antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor (lärare samt 

elever), 

Antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid 

utställningar i andra länder, 

Antal utställningar som producerats i samverkan med andra museer, 

forskningsintitutioner, föreningar etc., 

Åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet, 

Åtgärder som vidtagits för att utveckla publik verksamhet i nya former, 

Åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade, 

Utställningar etc. som riktats mot bestämda grupper. 

(…) 

Myndigheten skall också redovisa vilka överväganden och insatser som gjort för att 

bredda verksamhetens innehåll mot nutid.”
107

 

Intressant för uppsatsen är återrapporteringskrav 1, 2, 5, 6, 8 och 10. 

 

I årsredovisningen återrapporteras både för myndigheten som helhet samt för de enskilda 

museernas verksamheter. Nedan tas delar av myndighetens rapportering samt rapporteringen 

angående Etnografiska museet upp i de fall det anses aktuellt för undersökningen. 

”SMVK
108

 har från starten prioriterat det publika arbetet med högt satta mål för ökad 

publik. (…) Satsningen avspeglas i verksamheten som uppvisar ett rikt och varierat utbud 

riktat mot olika målgrupper och inte minst i besökssiffrorna. En stor del av 

verksamheterna, såväl utställningar som övrig, sker i olika grad i samverkan med andra 

aktörer.”
109

 

I årsredovisningen ger man exempel på ”verksamhet som i olika grad svara mot flera av 

återrapporteringskraven.”110 

 

När det gäller utställningar tar man upp följande exempel på utställningar som visats på 

Etnografiska museet under året. 
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 Kinesiska tecken – utställning som producerats i Kina men som omarbetats och 

innehåller föremål från museets samt Östasiatiska museets samlingar. 

 Afrikautställningen – har efter lokalrenovering åter kunnat öppnas för besökare. 

 Kroppsspråk II – utställning som producerats i samarbete med flertalet skolor och 

elever från Stockholmsområdet och ingick i museets sommarprogram. 

 Ali Alkali – utställning som producerats i samarbete med en konstnär där inspirationen 

låg i en dikt av Lennart Hellsing.  

Utöver detta nämns även att utställningen om Haislaindianernas totempåle blivit flyttad och ”I 

entréplanets gallerigång har en serie mindre utställningar och installationer producerats av 

föreningar och sammanslutningar i samverkan med museet.”111 

 

Den programverksamhet man tar upp i samband med Etnografiska museet är mångsidig och 

tar troligtvis inte upp samtliga exempel.  

”Programverksamhet 

Museerna har en omfattande och varierande programverksamhet riktad till olika 

målgrupper och ofta i samarbete med organisationer och föreningar. Programmen kan 

vara kopplade till olika utställningar eller behandla olika ofta aktuella frågor inom 

museernas verksamhetsområde.”
112

 

 De som nämns är följande:  

 Bollywoodfestival och Cinemafrikafestival från Afrikas horn.  

 Föredrag om Nordamerikas indianer, Angkor Vat och Fattigdomsbekämpning.  

 Föreläsningar om Europa igår-idag-imorgon, sagostunder för barn och en 

mångkulturell barnfest har anordnats av museets vänförening.  

 Temadagar som De Dödas dag, Brakskak och Västsahara har hållits.  

 Utövande av Tai Chi och Capoeira har tagit plats i museets park.  

 En manifestation på Ursprungsfolkens dag 9 augusti med gäster från bl.a. FN och 

Sametinget.  

 När det gäller teceremonier har museet både haft besök av tesällskapet Tankokai som 

hållit föreläsningar och reseaftnar och man har även hållit kurser, teceremonier och 

lunchvisningar under ledning av teceremonimästaren Eiko Duke i tehuset Zui-Ki-Tei. 

 I mussets verkstad för allmänheten har flera olika teman framhållits under 

öppetdagarna. Bland annat musikverkstad med tillverkning av rasselinstrument, kesan 

kesang, drakverkstad, skelettverkstad och kinesisk verkstad. 

 Man har även samarbetat med studieförbund och arrangerat kurser i bl.a. kalligrafi, 

ikebana, matlagning, shakuhachi och taiko.
113

 

 

I årsredovisningen redovisar man vandringsutställningar som producerats under året separat.  

 Born in Europe – är producerad i samarbete med ett flertal museer i Europa och har 

visats i Kuben, Danmark, Portugal och Tyskland. 
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 Visioner och Konstruktioner – producerad vandringsutställning. 

 Tänk om – producerad vandringsutställning som kommer att visas i Norrbotten 2004. 

 Kongoprojektet – SMVK med Etnografiska museet i spetsen är huvudansvariga för ett 

samarbetsprojekt med Riksutställningar och kollegor i Norge, Danmark och Finland 

som har utgångspunkt i Kongo. Resultatet skall bli en vandringsutställning, film, 

katalog/bok och ett turnerande seminarium. Man utgår ifrån museernas samlade 

Kongoföremål och ”problematiserar museernas historiska samlingar i ljuset av dagens 

situation i Kongostaterna.”114 

 

När det gäller museets ökade tillgänglighet nämner man att ”En broschyr om Etnografiska 

museet på lättläst svenska har tagits fram med inriktning mot handikappade och SFI-

grupper.”115 

 

”Depositioner och utlån 

SMVK har en in- och utlåningspolicy som med utgångspunkt i målet om ökad 

tillgänglighet fastställer att ut- och inlån ska vara en integrerad och naturlig del av 

verksamheten.”
116

 

Specifikt för Etnografiska museet nämns till störst del de fall då man återtagit föremål som 

varit utlånade, mänskliga kvarlevor från drygt 800 individer från Osteoarkeologiska 

forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet, ett mindre antal mänskliga kvarlevor från 

Naturhistoriska riksmuseet och en arkeologisk samling från Grönland som man fått tillbaka av 

Arkeologiska institutionen vid Umeå universitet. 

”Etnografiska museet har bl.a. lånat ut föremål till Dunkers Kulturhus i Helsingborg.”117 

 

”Övriga mål och återrapportering 

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan 

kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös 

mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, 

främlingsfientlighet och rasism. 

Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk 

samhällsutveckling. 

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall redovisa 

Åtgärder som vidtagits i myndighetens utåtriktade verksamhet för att uppnå målet, 

Åtgärder som vidtagits i myndighetens interna arbete för att uppnå målet.”118 

I årsredovisningen återrapporteras enligt följande: 
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”Detta mål är det som SMVK lyfter fram som grundläggande för verksamheten. 

Mångfald ligger i SMVKs uppdrag och är ett kännetecken för verksamheten vid 

museerna vilket framgår inte minst av den redovisade programverksamheten.”
119

 

”Etnografiska museets utåtriktade program-, pedagogik- och utställningsverksamhet reser 

oavbrutet frågor som rör jämställdhet, liksom temat etnisk och kulturell mångfald som 

motkrafter mot främlingsfientlighet och rasism. Etnografiska museet har under året sökt 

identifiera en ny och mer tidsenlig identitet med syftet att bättre fullgöra uppdraget att 

belysa frågor om vad det är att vara människa och samhällsmedlem.”
120

 

”SMVKs plan för jämställdhet och mångfald omfattar såväl den utåtriktade verksamheten 

som arbetet inom organisationen. Den övergripande utgångspunkten är att mångfald, i 

meningen en blandning av individers erfarenheter, kön, ålder samt kulturella, religiösa 

och sociala bakgrunder, berikar och förbättrar verksamheten.”
121

 

Under rubriken övriga mål står även detta mål: 

”Statens museer för världskultur skall återrapportera former för internationellt samarbete 

och inom vilka områden det huvudsakligen ägt rum.”
122

 

I årsredovisningen återrapporteras enligt följande: 

”En grundläggande utgångspunkt för SMVKs internationaliseringsarbete är att de 

samlingar som finns inom SMVK är en del av världens kulturarv.”
123

 

Inom SMVK sker ett stort antal internationella samarbeten och utbyten. Man väljer att i 

årsredovisningen ta upp följande som är gällande för hela myndigheten: 

SMVK har sekretariatet för verksamheten Asia-Europe Museum Network placerat vid sig där 

personal deltagit i konferenser som man även varit medarrangör till. 

SMVK är medlem i ett europeiskt nätverk för etnografiska museer/ världskulturmuseer, 

EEMDG. 

Man påpekar att personal hos myndighetens ledning och administration deltagit och hållit 

föredrag vid ett flertal konferenser.
124

 

Någon specifik redovisning för Etnografiska museet förekommer inte. 

Sammanfattning av 2003 års verksamhet för mångkultur på Etnografiska museet 

För 2003 som för 1998 är återrapporteringen omfattande. Återigen är det 

programverksamheten som sticker ut som störst och mest mångkulturinriktad. De exempel 

man tar upp har en stor bredd inte bara i ämnen utan även i former, tillvägagångssätt och 

samarbetspartner.  

När det gäller utställningar är återrapportering igen en aning knapphändig. Man redovisar för 

produktionssamarbeten men inte för teman och riktningar, vilket gör det extra svårt att se om 

och hur utställningen är mångkulturell.  
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Enligt redovisningen av utlån och depositioner har inga utlån skett utöver ett låneärende inom 

Sverige. Detta anses anmärkningsvärt till skillnad från 1998 och med tanke på att 

Etnografiska museet är Sveriges mest framstående etnografiska museum.  

Under övriga mål är återrapporteringen generell, men man påvisar inom vilken verksamhet 

den främsta måluppfyllelsen finns och gör det därmed enkelt för läsaren att kontrollera.  

Det internationella samarbetet som redovisas har minskat, men återigen påpekar man att 

samlingarna gör att samarbete internationellt är en självklarhet inom myndigheten. 

Redovisningen överlag är mer knapphändig än 1998, en anledning kan vara att man uppgått i 

myndigheten SMVK och inte längre är ett självständigt museum.  

3.2.3 2008 års regleringsbrev och återrapportering för Etnografiska 

museet 

”1 Verksamhetsstyrning 

Politikområde Kulturpolitik 

(…) 

Målet för Statens museer för världskultur är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska 

utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge 

perspektiv på samhällsutvecklingen.”
125

 

 

”Övergripande verksamhetsmål 

Mål 

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Statens museer för 

världskulturs verksamhet. 

(…) 

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Statens 

museer för världskulturs verksamhet. 

Återrapportering 

Statens museer för världskultur ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i 

syfte att utveckla verksamheten. 

Resultatet skall redovisas för myndigheten som helhet samt i tillämpliga delar per 

museum.”
126

 

I årsredovisningen redovisar man de tre (ovan återges endast 1 och 3) punkterna i målen var 

för sig.  
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”Utgångspunkten för myndighetens plan för jämställdhet och mångfald är att en 

blandning av individers erfarenheter, kön, ålder, religiösa, etniska och sociala bakgrunder 

berikar och förbättrar verksamheten inom hela organisationen. Diskriminering får inte 

förekomma. Allas begåvning, kompetens, erfarenhet och resurser ska tas till vara. 

Den utåtriktade verksamheten inom Statens museer för världskultur präglas på ett 

naturligt sätt av en mångfald av erfarenheter och av föremål från olika delar av 

världen.”
127

 

Man nämner i årsredovisningen bl.a. utställningar där man arbetat aktivt med ett 

genusperspektiv, exempelvis Nordamerikas indianer som visats på Etnografiska museet. Men 

även vandringsutställningen Trafficking som visats på Världskulturmuseet, och i december 

2008 öppnade på Etnografiska museet. Om Trafficking skriver man: ”Utställningen bekräftar 

museers förmåga att påverka attityder och öka medvetenhet hos besökarna i viktiga 

samhällsfrågor.”128 

”Den programverksamhet som bedrivs vid de fyra museerna har som uttalat mål att öka 

mångfalden bland besökarna.”
129

 

När det gäller program som anses måluppföljande där Etnografiska museet deltagit nämns 

utställningen §I på Galärvarvet i Stockholm under Europride-festivalen. ”Museet bidrog bland 

annat med föreläsningar om genus, HBT-frågor och etnografi.”130 

”Under 2008 inleddes ett internt arbete i myndigheten som behandlar frågor om en 

gemensam värdegrund och synen på ”den andre”. Dessa frågor är grundläggande för hela 

organisationen och utgångspunkten är att alla som arbetar i myndigheten ska ”leva som vi 

lär”.”
131

 

I årsredovisningen anser man att både ”jämställdhet- och mångfaldsperspektivet finns 

naturligt och väl integrerat i den utåtriktade verksamheten.”132 Men man påpekar också att 

man alltid eftersträvar ett bättre resultat.  

 

När det gäller det tredje målet med internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete är 

återrapporteringen omfattande.  

”Verksamheten vid Statens museer för världskultur är i grunden internationell och 

organisationen har sedan den bildades 1999 arbetat målmedvetet och systematiskt för att 

utveckla internationaliseringen. 

Under 2007 bekräftades myndighetens särställning bland landets museer vad gäller 

internationella aktiviteter och utbyten. Det framkom i två enkätundersökningar 

genomförda av Kulturdepartementet respektive Riksförbundet Sveriges Museer. Denna 

position har myndigheten upprätthållit under 2008, bland annat genom det arbete med 

återförandefrågor som kontinuerligt bedrivs inom organisationen. 

De internationella perspektiven och kontakterna integreras också alltmer i museernas 

kunskapsuppbyggnad och sträcker sig från fördjupade kontakter med olika forskare och 
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kollegor i Asien, Afrika och Amerika till koordinering av regionala museinätverk och 

genomförande av biståndsprojekt.”
133

 

Man fortsätter att nämna ett flertal av dem verksamheter som bedrivits på internationell och 

interkulturell basis genom myndigheten. 

 Utställningen En stulen värld producerades där man i förberedelsearbetet haft flera 

utländska forskare medverkande. 

 Paracas-textilierna presenterades på hemsidan inte bara på svenska utan även på 

engelska och spanska. 

 Tillsammans med Topkapi Palatsmuseum och Museet för Turkisk och Islamisk konst i 

Istanbul genomfördes utställningen Blåvitt.
134

 

 

Man har även deltagit i ett flertal övriga internationella projekt med olika aktivt deltagande. 

 Nätverket Asia-Europe Museum Networks är nätverk som samlar ca 60 museer och 

kulturarvsinstitutioner med syftet att närma befolkningarna i Asien och Europa. Sedan 

2001 innehas sekretariatet i nätverket av SMVK. 

 Samtliga fyra museer har bidragit med material i projektet the Virtual Collection of 

Masterpieces där myndigheten deltar. 

 Myndigheten är koordinator i det svenska nätverket för Anna Linds-stiftelsen där man 

arrangerat ett planeringsmöte för stiftelsen kampanj 1001 actions, under Året för 

Interkulturell Dialog, som hölls i Göteborg och där deltagare från stiftelsen 37 

medlemsländer deltog. Myndigheten deltog med representanter vid stiftelsens 

konferens i Aten och ett Heads of Networks-möte i Nice. 

 ”Statens museer för världskultur har också etablerat sig inom internationellt 

utvecklingssamarbete på kulturområdet. Organisationens övergripande verksamhetsidé 

är att bidra till att kulturarvet används som en aktiv kraft i främjandet av en hållbar 

global utveckling.”135 

 Myndigheten är drivande och koordinator för ett uppdrag i Kambodja, Laos och 

Vietnam genom SIDA, där ”målet är att bekämpa fattigdom och främja demokrati och 

mänskliga rättigheter genom att utveckla de deltagande kulturarvsinstitutionernas 

förmåga att interagera med det omgivande samhället.”136 

 Tillsammans med ytterligare ett tiotal etnografiska museer i Europa deltar 

myndigheten i projektet Kultur 2007-2013 där syftet är att ”studera och utveckla de 

etnografiska museernas roll i samhället med beaktande av de utmaningar och 

möjligheter de står inför som en följd av olika globala processer.”137 

 

I bedömningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen anser man den mycket god. Men 

påpekar att man kan utöka kunskaps- och forskningssamarbetet med dem länder där 

föremålen i samlingarna har sitt ursprung.
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”1.1.1.1. Verksamhetsgren Museiverksamhet 

(…) 

Mål 2 

Ökad tillgänglighet till samlingarna. 

Återrapportering 

Statens museer för världskultur ska redovisa: 

Måluppfyllelse i förhållande till målet samt en analys av resultatet i syfte att utveckla 

verksamheten, 

Den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för 

att öka andelen ung publik, 

De åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade, 

Antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk 

hemvist samt antal skolbesök.”138 

 

När det gäller det andra målet ökad tillgänglighet till samlingarna har myndigheten satsat på 

fyra områden: 

 Fler föremål utställda 

 Fler och yngre besökare 

 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade 

 Göra samlingarna digitalt tillgängliga.139 

Intressant för uppsatsen är de två första punkterna gällande det andra målet. 

 

Under rubriken Fler föremål utställda kan man i årsredovisningen läsa att arbetet på detta 

område krävt omfattande förberedelser och i vissa fall även ombyggnader. 

”För att också göra satsningen kostnadseffektiv har det främst, men inte enbart, inneburit nya 

föremålsrika basutställningar.”140 Exempel från Etnografiska museet är utställningen Med 

världen i kappsäcken från 2002 samt Nordamerikas indianer som öppnat under året. 

 

Man redovisar samtliga utställningar på myndighetens samtliga museer, dock utan närmare 

beskrivning. Etnografiska museet: Den skapande människan, Med världen i kappsäcken, 

Nordamerikas indianer, Staden och Buddism är dem permanenta utställningarna som kunde 

ses under 2008. Dem tillfälliga utställningarna som visades på Etnografiska museet var: 

Romerna och förintelsen, Dansmaskens berättelse, Peking 1966 och Kongospår x 2. Man tar 
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även upp vandringsutställningar producerade utav myndigheten: Fair Fashion?, Trafficking, 

No Name Fever, Kelim och Bollywood.
141

 

 

Man anser i måluppfyllelsen att satsningen varit framgångsrik och att exponeringen 

uppskattats. Dock påpekas problem med svårlästa föremålstexter med svårigheten i avvägning 

mellan utställningsdesign och föremålsinformation.
142

 

 

Under rubriken Fler och yngre besökare kan man läsa att en särskild satsning på unga stått i 

centrum. Men även breda satsningar på publiken i stort har skett under andra halvan av 2008 

då man utarbetat profiler för museerna situerade i Stockholm.
143

 

 

När det gäller besöksantalet påpekas att det sjunkit 8% för Etnografiska museet jämfört med 

föregående år, på grund av ombyggnationer samt att det saknats en publikdragande tillfällig 

utställning. Samtidigt nämns en av dem tillfälliga utställningarna, Förintelsen och romerna, 

och en av de permanenta, Nordamerikas indianer, som visats på Etnografiska musset som just 

publikdragande.
144

 

Dessa två utställningar är även de som nämns inom ramen för den pedagogiska verksamheten 

som exempel på i besökarnas ögon intressanta program i koppling till utställningarna.
145

 

Sammanfattning 2008 års verksamhet för mångkultur på Etnografiska museet 

Utöver återrapporteringen gällande målet för internationellt och interkulturellt samarbete är 

årsredovisningen från 2008 mycket generell. Informationen om utställningarna är märkligt 

intetsägande och saknar både information om tema, innehåll och riktning. Man nämner större 

arbeten som behandlar frågorna i målen, men beskriver inte närmare hur dessa arbeten är 

upplagda, deras syften eller verksamhetsplan för dem.  

När det gäller det internationella och interkulturella samarbetet är däremot återrapporteringen 

bättre. Utöver att det påpekas att detta är integrerat i museets hela verksamhet påpekas att man 

från Kulturdepartementet fått rapport om att man inom området har särställning på denna 

punkt. Detta faktum genomsyrar hela årsredovisningen.  

4 Sammanställning av undersökning 

Nedan kommer en sammanställning av skillnader och likheter över åren. Först av hur 

regleringsbreven sett ut mellan museerna över åren. Vidare sammanställning per museum. Till 

sist en sammanställning över museernas skillnader och likheter. 

4.1 Regleringsbrevens skillnad 

Regleringsbreven ser likadana ut under 1998 gällande målen som tagits upp i undersökningen. 

Faktum är att dem ser exakt likadana ut utöver några små skillnader som till synes mest har att 
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göra med att Statens Historiska museer var en myndighet redan då medan Folkens Museum - 

Etnografiska var ett självständigt museum. 

I regleringsbreven under 2003 är skillnaden lite större. Etnografiska museet har nu uppgått i 

den 1999 skapade myndigheten Statens Museer för Världskultur. I regleringsbrevet för 

SMVK finns verksamhetsområdet Museer och utställningar med målet: ”Målet för Statens 

museer för världskultur är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla 

kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på 

samhällsutvecklingen.”
146

 Detta mål finns inte med i regleringsbrevet för SHM. Vidare under 

verksamhetsgren Förmedling har SMVK återrapporteringskrav som inte finns gällande för 

SHM. Dessa är: - antal utställningar som producerats i samverkan med andra museer, 

forskningsinstitutioner, föreningar, etc. och - åtgärder som vidtagits för att utveckla publik 

verksamhet i nya former.
147

 I efterkommande mål gällande den pedagogiska verksamheten i 

samarbete med skola och universitet har SMVK ett tillägg som inte finns hos SHM: 

”Myndigheten skall också redovisa vilka överväganden och insatser som gjort för att bredda 

verksamhetens innehåll mot nutid.”
148

 När det gäller Övriga mål och återrapportering ser 

målet likadant ut för de båda museerna, men båda har ett återrapporteringskrav som är 

gällande bara för det museet. SMVK: - samverkan med inriktning mot mångkulturella och 

internationella perspektiv. SHM: - ökad museologisk kunskap inom museiväsendet. 

Regleringsbreven för 2008 ser exakt likadana ut. 

 

4.2 Historiska museet 

Den största skillnaden mellan årtalen är att man går mot en allt mer generell återrapportering. 

Man återrapporterar inte för samtliga delar som kan anses måluppfyllande utan för särskilda 

insatser. När det gäller arbetet med mångkulturella frågor blir det tydligare och mer specifikt 

uttalat i regleringsbreven genom egna punkter. Men på grund av målens generella upplägg 

blir återrapporteringen svag då man hänvisar till att det är ett arbete integrerat i verksamhetens 

alla delar. Man ”behöver” därmed inte specifikt redovisa specifikt de åtgärder som görs. Den 

återrapportering som görs för 1998 är mycket mer detaljerad än för 2003 och 2008. De två 

senare åren skiljer sig inte mycket åt. 

 

Arbetet med mångkultur är under de tre årtalen ganska likt. SHM har sin bas i det svenska 

kulturarvet och dess uttryck, men ger mångkulturella perspektiv genom att belysa olika 

kontakter med andra kulturer genom historien både på hemmaplan och utomlands exempelvis 

genom utställningsproduktioner och forskningskontakter. 

4.3 Etnografiska museet 

Verksamheten inom mångkultur på Etnografiska museet är stor. Man har ett stort och 

utmärkande internationellt samarbete på flera nivåer, och även ett utmärkande samarbete med 

mångkulturella och internationella organisationer inom landet. Det mångkulturella arbetet 
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består till synes i att visa på andra kulturer och dess företeelser. Samt att vara en mötesplats 

för dessa olika kulturella yttringar. 

5 Diskussion och slutsats 

Undersökningen visar att mångkultur och mångfald inom kulturpolitiken är en prioriterad del 

under samtliga årtal i undersökningen. Det är en existerande del i samtliga regleringsbrev i 

undersökningen och förekommer på olika vis i samtliga årsredovisningar för båda museerna. 

 

Målen gällande mångkultur i regleringsbreven har varit formulerade likadant för båda 

museerna över tidsperioden. Formuleringarna har skiljt sig från år till år genom att dem blivit 

högre och mer generellt ställda. Undersökningen visar att detta har bidragit till en mer 

generell återrapportering. Det faktum att återrapporteringen i årsredovisningen varit så 

generell har visat sig vara en svårighet för undersökningen. När målen är generellt 

formulerade som främst under 2003 och 2008 års regleringsbrev, blir även återrapporteringen 

generell. För att vara grundligare och få ut mer information om hur museerna arbetat med 

olika perspektiv och teman i sina utställningar och den publika verksamheten hade ytterligare 

utställningsmaterial och information behövts. När det gäller dem särskilda kulturpolitiska 

satsningarna gällande mångkultur i undersökningen (Kulturarv för alla, Mångkulturåret, 

m.fl.) så har det visat sig att dessa särskilda satsningar rapporteras särskilt till 

kulturdepartementet och dem har därför inte varit en del av undersökningen.  

 

Arbetssättet museerna har utgått ifrån för att nå målen gällande mångkultur och mångfald har 

sett olika ut på dem aktuella museerna genom åren. En anledning till detta är att museerna har 

olika utgångspunkter i sitt uppdrag och olika samlingsområden som påverkar verksamheten.  

 

Etnografiska museet har genom sitt uppdrag och sammansättningen av sin samling fått en stor 

del av det mångkulturella arbetet ”gratis”. Etnografiska museet utgår i sin verksamhet från 

andra kulturer och visar föremål och företeelser från dessa kulturer. Genom detta belyser man 

kulturella skillnader och visar på en mångfald. Etnografiska museet visar den övriga världen 

för Sverige.  

Undersökningen visar att utställningarna oftast produceras med perspektiv utifrån. Det finns 

både negativa och positiva konsekvenser med det arbetssätt som Etnografiska museet arbetar 

med. Negativa konsekvenser kan komma av att man spär på det synsätt som sätter människor 

av olika kulturell bakgrund i olika sammanhang, att man ökar avgränsningarna. Det positiva 

är att man visar på att alla människor i ett samhäller inte har samma bakgrund och att man här 

kan lära av varandra.   

I undersökningen tas dem punkter upp där arbete för mångkultur märks, men även de punkter 

där internationellt samarbete tas fram och där andra kulturer än den svenska är representerade. 

Att redovisningen i undersökningen i detta fall är större för Etnografiska museet är inte 

konstigt. Genom sitt samlingsområde har man ett naturligt brett internationellt kontaktnät. En 

verksamhet som är stor på Etnografiska museet och på ett positivt sätt ökar deltagandet i 

kulturlivet är programverksamheten. Inom denna verksamhet samarbetar Etnografiska museet 

med ett flertal utomstående aktörer som föreningar och organisationer på både internationell 
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och nationell basis där den kulturella bakgrunden står i centrum. Utmärkande för 

verksamheten är att man på detta sätt tar in ytterligare perspektiv som berikar 

programverksamheten och man blir på detta sätt även en naturlig mötesplats där människor 

med olika kulturell bakgrund kan mötas och ta del av varandras kulturarv.  

 

Historiska museets utgångspunkt finns i den svenska historien och kulturen. Undersökningen 

visar att man under åren varit aktiv med att producera vandringsutställningar som visats både i 

landet och utomlands. Genom att arbeta med vandringsutställningar utomlands ökar man 

tillgängligheten till samlingarna och föremålen. I motsats till Etnografiska museet som tar 

världen till Sverige tar man genom detta Sverige ut i världen. Historiska museet har inte en 

lika självklar utgångspunkt i ett mångkulturellt perspektiv som Etnografiska museet och får 

därmed arbeta mer med olika perspektiv och synsätt på djupare nivåer för att inbegripa det 

mångkulturella kulturarvet i sin verksamhet. Även om fokus ligger på det svenska kulturarvet, 

bortser man inte från att andra kulturer existerar. I undersökningen märks att man på 

Historiska museet genom ett flertal utställningar arbetar på ett integrerande sätt, då man i 

arbetet med andra kulturer oftast visar på dess påverkan på den svenska kulturen eller vice 

versa och därigenom visar på mångfald och just mångkultur. Man påpekar alltså den svenska 

kulturens plats i ett mångkulturellt samhälle och en mångkulturell värld. Man tar även 

utgångspunkt i olika perspektiv på kulturarvet och påpekar att även inom det som anses som 

svenskt finns det flera olika kulturella bakgrunder. Det vill säga att man gett besökarna den 

insikten att den svenska kulturen likt många andra, inte uppstått som en helt självständig 

kultur utan att den och dess individer blivit påverkade och formade av sin omvärld.  

 

Den största skillnaden museerna emellan är att Etnografiska museet arbetar integrerande 

genom att samarbeta mycket med andra aktörer och kulturer i den publika verksamheten runt 

omkring utställningarna, medan Historiska museets utställningar i sig visar på hur influenser 

och utbyten mellan kulturer har skett genom historien och även idag.  

 

Dem utvalda årtalen i undersökningen har visat sig ha mindre påverkan på resultatet än 

förväntat. Dem kulturpolitiska åtgärder som var en av anledningarna till dem valda årtalen 

visade sig vara separat återrapporterade och därmed har dem inte tagits med i undersökningen 

och inte blivit en del av resultatet. Att undersökningen baserar sig på en förhållandevis kort 

tidsperiod märks genom att resultatet för årtalen är ganska homogent. Troligtvis hade 

resultatet visat på större skillnader om tidsperioden varit större. 

 

Ett problem för museerna i sin publika verksamhet är den otroliga bredd som eftersträvas i 

utbudet. Museerna skall verka för att behålla de kulturellt aktiva besökare man har, samtidigt 

som man skall locka nya besökare och dessutom gärna med flertalet olika bakgrunder och 

hemorter. Att hitta en balansgång där de produktioner man framställer uppfyller samtliga krav 

kan tyckas omöjligt. I och med museernas arbetssätt med utställningar, där en stor del ligger 

på dem tillfälliga utställningarna som oftast är dem som kan göras till publikmagneter, gör det 

att museerna arbetar i punktinsatser. Vissa teman och vissa perspektiv blir utgångspunkter vid 

speciella och tidsbegränsade tillfällen. Detta kan skapa problem att arbeta för mer allmänna, 

långtgående och speciellt generella mål.  
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Arbetshypotesen för uppsatsen var att Etnografiska museet har som sitt ansvar att belysa 

andra nationella kulturer men kan genom detta missa att ta i beaktning den mångkultur som 

finns inom Sveriges gränser. Historiska museet har som mål att bevara och bruka vårt 

kulturarv och kan därmed missa det faktum att det samhälle vi har idag har ett bredare 

kulturarv än endast det svenska. 

 

Undersökningen visar att regleringsbreven har en ganska liten roll i styrningen av museernas 

arbete. Dem specifika målen är få, och dem generella så pass generella att dem inte behöver 

påpekas så ofta. Regleringsbreven skickas ut varje år. Som regleringsbreven är formulerade 

under de årtal som är aktuella i undersökning är det onödigt. Antingen krävs en specificering 

av målen vilket ger en större mening med påpeka dem varje år, eller så minskar 

kulturdepartementet antalet regleringsbrev till eventuellt vartannat år. Dem särskilda insatser 

kulturdepartementet ålägger museerna kommer redan med specifika mål och 

återrapporteringskrav och rapporteras dessutom enskilt, vilket gör att dem stått utanför denna 

undersökning. Därmed påverkas dessa inte av att regleringsbrevens utskick skulle bli färre. 

Dock skulle en specificering av målen i regleringsbreven vara att föredra. Man skall komma 

ihåg att en specificering av målen med tydligare målsättning även innebär en tydligare 

styrning. Då får man även komma ihåg att ställa sig frågan hur pass mycket 

kulturdepartementet och regeringen bör styra museernas arbete. Om man specificerar målen 

ökar inflytandet och även det politiska inflytandet kan bli större än vad som märkts under dem 

undersökta årtalen. Är detta önskvärt? Det är tveksamt enligt mig. Om utvecklingen skulle te 

sig så att målen specificeras samtidigt som dem skiftar i alltför snabb takt skulle det skapa en 

allt större problematik med punktinsatser än den som tas upp ovan. Partipolitiken bör inte 

heller påverka museernas arbete i någon större grad. Målen bör vara tydliga och museerna bör 

arbeta med mål som inte förändras i alltför snabb takt. 

 

Återrapporteringen är främst den som blir lidande när målen i regleringsbreven blir för 

generella. Detta är det främsta problemet. Återrapporteringen bör vara tydligare och innehålla 

mer tydliga bevis på måluppfyllelsen än undersökningen visar att den varit, speciellt under 

2003 och 2008. Då återrapporteringen är den offentliga kontroll som kulturdepartementet har 

av dem museala myndigheterna är det förvånande att den är så pass undermålig och bristfällig 

som den visat sig vara på flera punkter i undersökningen. Att museerna ”tvingas” att 

återrapportera tydligare är en bättre styrning än att specificera målen ytterligare. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att generella mål ger generella redovisningar. De generella 

redovisningarna gör det svårt att göra jämförelser och att kontrollera hur verksamheten 

uppfyller kraven. Problemet ligger inte i ambitionsnivån att uppnå målen utan i redovisningen 

av tillvägagångssätten.  
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6 Sammanfattning 

Denna uppsats skall ge en bild av hur dem statligt styrda museernas arbete styrs av målen i 

regleringsbreven, med speciell inriktning mångkultur i den publika verksamheten. Genom en 

undersökning av två statligt styrda museers regleringsbrev och återrapportering i 

årsredovisningar för tre valda årtal har jag sökt svar på frågan hur man arbetar för att nå målen 

gällande mångkultur. Dem valda museerna är Statens Historiska museum och Etnografiska 

museet, och årtalen för undersökningen är 1998, 2003 och 2008.  

I uppsatsen definieras begreppen kultur och mångkultur för att ge en förståelse för 

användandet av begreppen i uppsatsen och för att ge en inblick i undersökningens kontext. En 

bakgrund till den kulturpolitiska utvecklingen innan dem valda årtalen förekommer också för 

att ge läsaren en förståelse för utgångsläget i den kulturella styrningen. 

Själva undersökningen utgörs av de regleringsbrev som skickas ut inför budgetåren 1998, 

2003 och 2008 och sedan återrapporteringen i årsredovisningen för gällande årtal. 

Jämförelsen visar att skillnaden i formuleringarna av målen i regleringsbreven är mindre än 

förväntat, både mellan museerna och mellan dem olika årtalen. Återrapporteringen i 

årsredovisningen skiljer sig däremot åt mer, speciellt mellan 1998 och dem två senare årtalen. 

Arbetsätten för ökad mångkultur i den publika verksamheten skiljer sig åt mellan museerna.  

Den största skillnaden museerna emellan är att Etnografiska museet arbetar integrerande 

genom att samarbeta mycket med andra aktörer och kulturer i den publika verksamheten runt 

omkring utställningarna, medan Historiska museets utställningar i sig visar på hur influenser 

och utbyten mellan kulturer har skett genom historien och även idag.  

Dem generella målen visar sig ge generell återrapportering vilket ger en svårkontrollerad 

verksamhet. Jag skulle här föredra att kraven på återrapportering skärps, istället för att målen 

specificeras. 
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