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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker huruvida freds- och konfliktvetenskapliga teorier kan kopplas till freds- 
respektive försvarsmuseer. Tidigare forskning som kopplar dessa två tvärvetenskapliga 
ämnesområden till varandra är ytterst bristfällig, vilket kan ge negativa konsekvenser på det 
museer förmedlar till sina besökare. Är freds- och försvarsmuseerna inte medvetna om vilka 
teoretiska utgångspunkter de faktiskt har kan de omedvetet ge besökarna en snedvriden och 
ensidig bild av verkligheten. I uppsatsens undersökning beskrivs Fredens Hus och Armémuseum 
utifrån ett freds- och konfliktvetenskapligt analysverktyg för att utröna hur de tolkar och 
förmedlar säkerhet. De två freds- och konfliktvetenskapliga teorierna realism och feminism 
används sedan för att se om endera museum faktiskt förmedlar en verklighetsuppfattning baserad 
på någon av dessa teorier. I slutsatsen redogörs att Fredens Hus förmedlar en verklighetssyn som 
sammanfaller med det kritiska perspektivet feminism och att Armémuseum förmedlar ett 
perspektiv som sammanfaller med det traditionella perspektivet realism.  

Abstract 
 
The thesis explores wether peace- and conflict studies theories can be linked to peace and war 
museums. Previous research on these multidisciplinary subject areas merged together is deficient, 
a situation which could be an adverse impact on what the museums conveys to their visitors. If 
the peace and war museums aren’t consciously choosing either peace- and conflict studies theory 
to base their work on, they could inadvertency give their visitors an one-sided and skewed view of 
the world. The thesis analysis describes Fredens Hus  and Armémuseum from a peace- and 
conflict studies analysis tool set, designed to determine how they interpret and convey security. 
The two theoretical perspectives, the traditional perspective realism and the critical perspective 
feminism, is then used to analyse wether either museum actually conveys either two theories. In 
the conclusion of the thesis it is apparent that Fredens Hus conveys a perspective that coincides 
with feminism and that Armémuseum coincides with realism. 



Innehållsförteckning 

Bild framsida; Southern Exposure (se bildförteckning)  

1 Inledning 1 .........................................................................................

1.1 Introduktion 1 .................................................................................

1.2 Syfte och frågeställningar 3 ..............................................................

1.3 Avgränsningar  4 ...............................................................................

1.4 Metod och material  5 .......................................................................

1.5 Begreppsförklaringar 7 .....................................................................

1.6 Disposition  11 ...................................................................................

2 Tidigare forskning  12 .........................................................................

3 Teoretiska utgångspunkter 15 ............................................................

3.1 Två perspektiv på kunskap och verklighet  15 ...................................

3.1.1 Det traditionella perspektivet: Realism 16 ......................................

3.1.2 Det kritiska perspektivet: Feminism 18 ..........................................

3.2 Kulturvården i kontext 19 ..................................................................

4 Undersökning 21 ..................................................................................

4.1 Beskrivning: Fredens Hus 21 .............................................................

4.2 Beskrivning: Armémuseum 26 ...........................................................

4.3 Kopplingar till det traditionella perspektivet realism och det 
kritiska perspektivet feminism 32 ............................................................

4.3.1 Armémuseum 32 .............................................................................

4.3.2 Fredens Hus 34 ................................................................................

5 Analys: Fredens hus vs Armémuseum -  
två perspektiv på fred och säkerhet 36 .................................................

6 Slutsats 38 .............................................................................................

7. Avslutande reflektion 39 ....................................................................

8. Källförteckning 41 ..............................................................................

8.1 Otryckta källor 41 ...............................................................................

8.2 Tryckta källor 41 ................................................................................

8.3 Elektroniska källor 42 ........................................................................

8.4 Bildförteckning 44 ..............................................................................

8.5 Bilagor 46...........................................................................................



 
1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I Sverige finns ett fredsmuseum  och runt 30 försvarsmuseer (27 försvarsmuseer finns 1

som är kopplade till Statens försvarshistoriska museers nätverk ). Det är en obalans som 2

är intressant att titta närmare på. Finns det skillnader i hur dessa två typer av museer i 
Sverige förhåller sig till fred och säkerhet? Utgår de från olika eller samma teorier kring 
fred och säkerhet och hur definierar de begreppen? Hur talar fredsmuseer och 
försvarsmuseer till sina besökare och vilken effekt kan det ha?  

Vilken bild och definition av fred och säkerhet som museer förmedlar kan ha stor 
inverkan på de som besöker och upplever museerna. Både barn och vuxnas 
verklighetsuppfattning och syn på omvärldssituationen formas av de berättelser de möts 
av, vilket i sin tur påverkar det kollektiva minnet. Den inställning och kunskap som 
finns kring fred och säkerhet påverkar både politiska och privata beslut. Beslut som i det 
långa loppet kan vara avgörande för hur framtiden formas. Inte minst är det av stor vikt 
för ett demokratiskt samhälle att de som lever i det har tillgång till öppen information 
om olika möjligheter och perspektiv. Information som är nödvändig för att invånarna på 
ett aktivt och medvetet sätt ska kunna ta ställning till hur de faktiskt vill forma sin 
gemensamma framtid.  
 
Fredens hus och Armémuseum definieras i uppsatsen som ett fredsmuseum respektive 
försvarsmuseum. Dessa två museer har valts ut till undersökningen för att genom en 
fallstudie exemplifiera ett större sammanhang. Vad möter en besökare på dessa museers 
hemsidor i termer av fred och säkerhet? Är museerna tydliga i sina budskap? Vilka 
teorier och begreppsdefinitioner kring fred och säkerhet speglas? För att kulturvården 
aktivt ska kunna ta ställning till hur de berättar om kulturarv relaterat till konflikter och 
fred är det nödvändigt att det tydligt går att se vilka teoretiska utgångspunkter som 
finns. 

 Det har inte gått att hitta mer än ett museum i Sverige vilket själv kallar sig för eller identifierar sig som ett fredsmuseum. Övergripande 1

sökningar på internet har gjorts. På internationella listor över fredsmuseer som ex. INMP http://www.museumsforpeace.org/
associates.html (2016/03/10) finns enbart Fredens Hus listat från Sverige.

 Statens militärhistoriska arv (SMHA), 2016/03/10.2
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Kulturvården behöver en stabil grund och en god förståelse i dessa frågor för att kunna 
göra medvetna val om hur och vad som bevaras, visas, berättas och prioriteras - av vem 
och för vem. Risken är annars stor att kulturarvet används på ett sätt som följer invanda 
mönster och normer som i värsta fall kan vara skadliga och missvisande och i minsta 
fall vara ensidiga och enbart utgå från en eller få outtalade teoribildningar.   
 
Med bakgrund i att det finns så många fler försvarsmuseer än fredsmuseer i Sverige 
väcks frågor som; vad innebär det att Statens försvarshistoriska museer är ett av de 14 
statliga centralmuseerna och styrs med statliga medel och riktlinjer (varav Armémuseum 
är en egen myndighet), medan Sveriges enda fredsmuseum drivs av en ideell förening 
som finansierar sin verksamhet genom att söka olika former av verksamhetsstöd? Visas, 
bevaras och berättas det inom kulturvården (o)medvetet mindre om fredsarbetets 
historia och dagens fredsarbete än vad som är proportionerligt i förhållande till hur 
Sveriges historia och nutid ser ut? Visas historien (o)medvetet utifrån en särskild freds- 
och konfliktvetenskaplig teoretisk grund?  

Ett perspektiv som utgår från freds- och konfliktvetenskap har hitintills i stort sett 
saknats inom kulturvården och museisektorn, såväl i Sverige som internationellt. 
Därmed inte sagt att att frågor som rör konflikter inte behandlas inom kulturvården, 
tvärtom. Skillnaden ligger i att;  

1. Behandla frågor som rör konflikter, krig, fred, säkerhet och hot. Exempelvis 
genom försvarsmuseer, skydd av kulturarv i konflikter, forskning kring ikonoklasm, 
organisationer som Kulturarv utan gränser och så vidare.  

2. Kritiskt granska och medvetandegöra teorierna och begreppsdefinitionerna bakom 
den verklighetsuppfattning som förmedlas i arbetet med de i punkt 1 nämnda 
exemplen. Den grundläggande utgångspunkten påverkar oundvikligen vilka frågor 
som ställs och hur svaren ser ut.  

Denna uppsats ämnar alltså utgå från perspektivet i punkt 2. Som så ofta inom den 
humanistiska vetenskapen finns här inga absoluta sanningar - därav är det av yttersta 
vikt att synliggöra och hålla en öppen dialog kring de bakomliggande teoretiska 
ramarna för att undvika ett mytskapande  av vad som räknas som den “naturliga 3

verkligheten”. 

 Aronson, 2004, s. 89f.3
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande uppsats syfte är att påbörja en diskussion kring freds- och 
konfliktvetenskapliga teorier utifrån kulturvårdens perspektiv. Att öppna upp för att 
kritiskt granska och medvetandegöra teorierna och begreppsdefinitionerna bakom den 
verklighetsuppfattning som förmedlas, den utgångspunkt som tas i frågor som rör fred 
och säkerhet. Såväl freds- och konfliktvetenskap och kulturvård är tvärvetenskapliga 
ämnen med samhälls- och samtidsrelevans, det är hög tid att dessa kunskapsområden 
börjar närma sig varandra. 

Genom att titta på ett fredsmuseum och ett försvarsmuseum ämnar uppsatsen alltså 
bidra med en av de första pusselbitarna i diskussionen. En början till att se hur de freds- 
och konfliktvetenskapliga teorierna och begreppen fred och säkerhet används inom 
kulturvården. Även hur dessa teorier och begreppsanvändningar kan påverka 
kulturvårdens arbete (ex. samtidsdokumentation, utställning, urval m.m.) samt hur 
kulturvården genom detta i sin tur påverkar samhället är en del i diskussionen som här 
åsyftas att påbörjas.  

1. Vad möter besökaren på Fredens Hus hemsida i termer av fred och säkerhet?  
 
2. Vad möter besökaren på Armémuseums hemsida i termer av fred och säkerhet?  
 
3. Utifrån de två freds- och konfliktvetenskapliga teorierna realism och feminism - kan 
skillnader/likheter hos museerna kopplas till dessa olika sätt att definiera fred och 
säkerhet? 

  3



1.3 Avgränsningar  

Det finns ett flertal intressanta perspektiv som uppsatsen inte tar upp då det skulle bli en 
allt för omfattande undersökning i förhållande till examensarbetets tillskrivna tidsrymd. 
Studien har inte kommunikation i fokus och tar i sin analys och beskrivning av 
hemsidorna alltså inte upp teckentolkning, semantik och liknande. Likaså tas inte frågor 
om det kollektiva historiemedvetandet och historiebruk upp inom ramen för denna 
uppsats, trots att det är en intressant vinkel och föreslås som vidare forskning.  
 
Freden Hus har valts då det är det enda fredsmuseet i Sverige, ett mindre museum som 
drivs av en ideell förening och vars verksamhet bekostas av att söka ekonomiskt stöd 
från olika håll. Av alla försvarsmuseer i Sverige har Armémuseum valts då det är en 
myndighet med förhållandevis stora resurser. Att Armémuseum, i egenskap av att vara 
en myndighet och ha stora resurser, har valts ut står som en exemplifiering av 
proportionerna av hur olika fördelningen av resurser ser ut till freds- respektive 
försvarsmuseer. Detta kontrasterande förhållande tillför ett större perspektiv och 
sammanhang till undersökningen.  
 
Två teoribildningar har valts för en jämförande analys mellan Fredens Hus och 
Armémuseum; det traditionella perspektivet realism och det kritiska perspektivet 
feminism. Inom begreppen traditionella och kritiska ingår fler teorier än realism och 
feminism, men dessa två specifika teorier exemplifierar i uppsatsen större strömningar 
och är representativa och erkända som stående för respektive riktning i den 
säkerhetspolitiska debatten. Fördelen med att använda två teorier som står emot 
varandra istället för att hålla med varandra är att det bli lättare att se likheter och 
skillnader mellan undersökningsobjekten. Framförallt blir det lättare att se om det finns 
en stark tendens till att den ena eller andra teorin är mer eller mindre representerad på 
respektive museum. 
 
Uppsatsen undersökning utgår från besökarens perspektiv, detta då omfånget inte räcker 
till för att också undersöka exempelvis personalens uppfattning av hemsidorna. Valet att 
observera utifrån besökarens perspektiv har gjorts då det har bedömts ge mest relevans 
till hur museernas hemsidor påverkar samhällets kollektiva minne och 
verklighetsuppfattning.  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Observationen av hemsidorna sker löpande i realtid under undersökningens gång. Alltså 
kommer undersökningen inte att titta på hemsidorna tillbaka i tiden eller på planerade 
förändringar. Informationen från hemsidorna som används är den som finns när 
observationen görs. Denna avgränsning är för uppsatsen lämplig då det inom uppsatsens 
omfång hade blivit ett allt för tidskrävande arbete att gå tillbaka i tiden, utröna hur 
hemsidorna tidigare sett ut och hur de utvecklas. I undersökningen analyseras och tolkas 
hemsidorna i sin helhet, varav det ibland endast refereras till som “Fredens Hus, 
hemsida, hämtad 2016/xx/xx”. 

 
1.4 Metod och material  

Det material som uppsatsen ämnar undersöka är Fredens hus och Armémuseums 
hemsidor. De metoder som kommer att användas i undersökningen är öppen observation 
av hemsidorna, beskrivning av de samma och slutligen analys av beskrivningen utifrån 
de två olika freds- och konfliktvetenskapliga teorierna realism och feminism. 
 
Observation kommer bestå i att iaktta museernas hemsidor, såväl bilder som text. 
Iakttagelserna dokumenteras med systematiska anteckningar, citat och bilder från 
hemsidorna. För att ge observationen och beskrivningarna tyngd och relevant innehåll 
för uppsatsens frågeställning och syfte kommer de att göras utifrån en freds- och 
konfliktvetenskaplig analys. Analysverktyget består av fem frågor inriktade på att 
utröna olika perspektiv kring fred och säkerhet.  

“1. Säkerhet för vem eller vad?  
Vad bör inkluderas som säkerhetsreferenser: Region, stat, samhälle eller 
individer? 
 
2. Säkerhet från vem eller vad?  
Vad är vi rädda för? Hur definierar vi fara? Vad bör räknas som hot (militära 
attacker, brott mot mänskliga rättigheter, miljöförstörelse, ekonomiskt 
beroende, global terrorism, sexism, fattigdom eller diskriminering)? 
 
3. Säkerhet på vilket sätt?  
Uppfyllandet av grundläggande mänskliga behov? Välbevakade gränser?
Tillgång till information? Hållbar utveckling? En känsla av frihet? Är säkerhet 
ett tillstånd, en process eller en egenskap? Eller är det snarare en talhandling, 
en diskurs, eller en praktik?  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4. Säkerhet skapad av vem eller för vad? 
Vem är det som står för säkerheten: Staten, militären, det internationella 
samfundet, individer, tekniska system? Vem/vad har auktoriteten att definiera 
fara? Vem bär ansvaret?  

5. Säkerhet: Hur? Vad betraktas som lämpliga strategier?  
Militära avskräckningsmedel/gemensam säkerhet, ingripanden, 
fattigdomsbekämpning, ekonomiska sanktioner, upprätthållande av mänskliga 
rättigheter eller antiterroråtgärder?”  4

 
Observationens anteckningar, citat och bilder kommer alltså efter en sammanställning 
leda fram till två beskrivningar utifrån de ovan citerade fem frågorna. Tillåtelse att 
använda skärmdumpar av hemsidorna som bilder i uppsatsens undersökning har givits 
av respektive museum via mailkonversationer.  Beskrivningarna strävar så långt som 5

möjligt efter att vara objektiva, och följaktligen också uppmärksamma på den 
subjektivitet som oundvikligen alltid finns med hos betraktaren i och med den 
personliga erfarenheten och förståelsehorisonten. Beskrivningarna kommer användas 
som underlag för att kunna se kopplingar i museernas hemsidor till de två freds- och 
konfliktvetenskapliga teorierna realism och feminism samt slutligen en jämförande 
analys utifrån dessa kopplingar. 

Andra möjliga metoder för undersökningen är intervju av besökare och/eller de 
anställda på museerna. Detta bedöms dock vara en för uppsatsens omfång allt för 
tidskrävande metod, med stor osäkerhet i tidsplanering för intervjutillfällen. Att besöka 
museerna och göra en likvärdig analys utifrån utställningarna hade även det blivit ett för 
tidskrävande projekt för att inom uppsatsens tidsram också hinna göra en fullgod analys 
av materialet. En undersökning och analys av verksamhetsplaner och årsberättelser hade 
också kunnat användas som alternativ metod, dock bedömdes det att vara ett osäkrare 
sätt att tillägna sig vad besökarna faktiskt upplever än att observera direkt i på 
museernas hemsidor. Hur museerna beskriver sitt arbete i efterhand blir en slags 
andrahandsversion av hur det sett ut när verksamheten som beskrivs var aktiv, härav har 
observation på plats istället valts som metod. 

 
 
 
 
 

 Aggestam, 2012, s.158.4

 Bilaga 1, Bilaga 2. 5
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En stor inspirationskälla och stöd i uppsatsens skrivande och undersökning har varit 
Maria Hagströms C-uppsats i freds-och konfliktvetenskap vid Umeå Universitet; 
Försvarsdepartement vs Fredsdepartement: Två perspektiv på fred och säkerhet. Ett 
nedslag i den freds- och säkerhetspolitiska debatten.  Hagströms uppsats har bidragit 6

med uppslag och grund till struktur och innehåll för analys- och teoridelarna. Då jag 
som uppsatsförfattare inte tidigare har studerat i freds- och konfliktvetenskap har 
Hagströms uppsats varit extra värdefull. Den har med tydlig saklighet visat exempel på 
en uttömmande analys utifrån just de teorier som för uppsatsen har varit intressanta i 
hänseende till Fredens Hus och Armémuseum.  

1.5 Begreppsförklaringar

Fred; positiv fred och negativ fred 

Begreppet fred kan tolkas på två olika sätt. Antigen kan en utgå från vad fred inte är 
eller så kan en utgå från vad som är förutsättningarna för fred. Negativ fred innebär 
icke-krig. Är det inte uttalat krig så är det fred. Positiv fred innebär frånvaron av 
strukturellt våld (t.ex. en utbredd förekomst av våld i nära relationer), diskriminering, 
förtryck, ouppfyllda mänskliga rättigheter, fattigdom och liknande; det kan alltså vara 
icke-krig utan att det enligt denna definition är fred.  7

Säkerhet och säkerhetisering  

Säkerhet är ett omdiskuterat begrepp med olika tolkningar beroende på vilken teoretisk 
utgångspunkt som tas. Inom det traditionella perspektivet realism åsyftas med säkerhet 
statens säkerhet mot militära hot. Inom det kritiska perspektivet feminism åsyftas med 
säkerhet den mänskliga säkerheten, individen står i fokus oavsett stater och gränser. 
Begreppet kommer att diskuteras genom uppsatsen med hjälp av ett återkommande 
analysverktyg på fem frågor vilka är avsedda att förtydliga hur olika utgångspunkter 
tolkar begreppet säkerhet.  

Säkerhetisering innebär att en fråga görs till en säkerhetsfråga, en stat som är utsatt för 
våldsam extremism kan utse detta till ett säkerhetshot och då märka den politiska frågan 
som t.ex. ett krig mot terrorismen. Detta gör att staten har ett helt annat 
handlingsutrymme än om frågan inte omtalades som säkerhetshot och krig.  

 Hagström, 2013.6

 Karlsson, 1997, s. 18ff.7
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Ett annat exempel kan vara att krig i en annan stat orsakar en stor mängd människor på 
flykt. Omkringliggande stater kan då säkerhetisera frågan till att handla om den icke-
krigande statens säkerhet från flyktingströmmen istället för de flyende människornas 
individuella säkerhet och mänskliga rättigheter.  8

“Säkerhetiseringsteorin, som utvecklades inom Köpenhamnsskolan, bygger på 
idén om säkerhet som talhandling. Teorin fokuserar på hur säkerhetiserande 
aktörer utnämner en fråga till säkerhetshot, vilket gör extraordinära åtgärder 
möjliga. Säkerhetiseringsteorin har sedan använts flitigt och vidareutvecklats 
inom kritiska säkerhetsstudier.”   9

Våld; direkt våld och strukturellt våld 

“Direkt våld föreligger där människor utsätts för kroppsligt våld så som mord, 
misshandel, eller en bajonett i magen. Uttrycket för detta våld är oerhört 
konkret och synbart”  10

 
“Strukturellt våld är istället inbyggt i relationen mellan två eller flera parter. 
Man finner sällan någon speciell aktör som direkt utövar våldet, utan det är 
själva strukturen, relationerna, som ger upphov till det fysiska och/eller 
psykologiska våldet.”  11

 

Fredsmuseum och försvarsmuseum 

Fredsmuseer definieras i uppsatsen som museer vilka fokuserar sitt innehåll på 
fredskulturer, fredshistoria, fredsrörelser, fredsstudier och liknande, samt inkluderar ett 
anti-krigs och icke-våldsbudskap.  

Försvarsmuseer definieras som museer vilka fokuserar sitt innehåll på militär- och 
krigshistoria. Ett försvarsmuseum kan i sitt innehåll mycket väl ha anti-krigsbudskap 
och förespråka fred, men då genom berättelser om krig och militär.  12

 Aggestam, 2012, s. 154ff.8

  Aggestam, 2012, s. 157.9

 Karlsson, 1997, s. 22. (Fetstil förf. tillägg)10

 Karlsson, 1997, s. 22. (Fetstil förf. tillägg)11

 Apsel, 2015, s. 1.12
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Normer och normkritik 
 
Normer är de beteenden och uttryck som inom en gemenskap eller ett samhälle anses 
vara det “normala”. Så som gemenskapen eller samhället förväntar sig att saker ska och 
bör vara. Allt som går utanför denna norm blir normbrytande och bemöts ofta av 
oförståelse och okunskap samt misstycke och negativ särbehandling. Motsatsen till 
normbrytande är normbärande, att upprätthålla, befästa och legitimera normen och 
dess effekter genom att leva upp till det förväntade. Starka normer är osynliga, de tas 
som den enda självklara sanningen och är inte föremål för reflekterande diskussion. 
Normkritik handlar om att kritiskt lyfta fram dessa normer, strukturerna som 
upprätthåller dem och effekterna av dem. Med ett normkritiskt förhållningssätt 
synliggörs normerna och därmed även negativa särbehandlingen. Med synliggörandet 
av normen följer också möjligheten till reflekterande diskussion och förändring.  13

Intersektionalitet  
 
Intersektionalitet är en teori och ett analytiskt verktyg som menar att olika strukturer 
och maktordningar samverkar och påverkar varandra. Det är ett komplext och brett 
sätt att se en situation, där hänsyn tas till att flera olika företeelser och förhållanden har 
en gemensam inverkan. Det kan handla om att en person tillhör flera olika grupper som 
är särskilt utsatta för diskrimineringsgrunderna, med det intersektionella perspektivet tas 
då hänsyn till hela situationen istället för att enbart se en liten del av den.  

Ett exempel kan vara att kvinnor har lägre löner och oftare är tillfälligt eller 
timanställda, att de generellt sett lever med en osäker arbetssituation. Med en 
intersektionell analys träder en mindre generaliserande bild fram. En mörkhyad 
muslimsk kvinna kan exempelvis ha svårare att få fast jobb än en sekulär ljushyad 
kvinna, på grund av normativa fördomar, och därmed vara mer utsatt för fattigdom och 
andra hot mot säkerheten i vardagen. Under vissa omständigheter kan naturligtvis en 
man vara mindre privilegierad än en kvinna; en ung afrosvensk, man med 
gymnasiebetyg och annat modersmål än svenska kan exempelvis ha svårare att få fast 
jobb än en medelålders ljushyad kvinna med svenska som modersmål, 
arbetslivserfarenhet och universitetsexamen. Risken att utsättas för osäkerhet av olika 
slag är alltså enligt den intersektionella analysen situationsbetingad och föränderlig.  14

 Lundin m.fl. 2015, s 45-47, 64f, 93-97. 13

 Nationalencyklopedins uppslagsverk, http://www.ne.se/.14
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Diskrimineringsgrunder  

“Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder.”  15

 
“En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen 
innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen 
ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 
Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.”   16

Indirekt diskriminering innebär att att någon som är berörd av en eller flera av 
diskrimineringsgrunderna missgynnas av en regel eller rutin. Denna regel eller rutin kan 
tillsynes vara opartisk, men vid närmare inspektion till exempel visa sig bidra till att 
upprätthålla en diskriminerande struktur.  17

Genus 

Ett ord som syftar på det sociala könet, eller det sätt på vilket vi reproducerar kön i 
samhället. Det handlar till exempel om hur vi skapar normer för manligt och kvinnligt i 
vår vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vidare. Hur genus 
konstrueras beror på historiska, sociala och kulturella sammanhang. Vad som anses vara 
manligt eller kvinnligt är därigenom något som ständigt förändras.  18

 
 
 
 
 
 

 Diskrimineringsombudsmannen. Skyddande diskrimineringsgrunder.15

 Diskrimineringsombudsmannen. Vad är diskriminering.16

 Diskrimineringsombudsmannen. Vad är diskriminering.17

 RFSL. Begreppslista.18
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1.6 Disposition  

I kapitel 1. Inledning finns uppsatsens introduktion, syfte och frågeställningar, 
avgränsningar, metod och material samt begreppsförklaringar. Kapitel 2. Tidigare 
forskning tar vidare upp forskningsläget och ger förslag på vidare läsning för den läsare 
som önskar fördjupa sig.  
 
I kapitel 3. Teoretiska utgångspunkter diskuteras två perspektiv på kunskap och 
verklighet och en fördjupning i det traditionella perspektivet: realism samt det kritiska 
perspektivet: feminism. Sist i kapitel tre återkopplas relevansen för kulturvården under 
rubriken kulturvården i kontext.  
 
Kapitel 4. Undersökning ger genom beskrivningar i bild, ord och citat läsaren en 
inblick Fredens Hus och Armémuseums hemsidor samt visar på kopplingar till det 
traditionella perspektivet realism och det kritiska perspektivet feminism. En diskussion 
av undersökningens resultat för i kapitel 5. Analys: Fredens hus vs Armémuseum - 
två perspektiv på fred och säkerhet.  

Efter detta följer en sammanfattning av frågeställningarnas svar under kapitel 6. 
Slutsats och uppsatsen avslutas med kapitel 7. Avslutande reflektion. Allra sist följer 
bilagor, bildförteckning och källor i kapitel 8. Källförteckning. 
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2 Tidigare forskning  

 
Både inom forskningen i Sverige och internationellt är det ett övervägande fokus på hur 
kulturarvet används av olika parter i konflikter samt hur kulturarvet påverkas, skadas 
och kan skyddas i dessa konflikt- och krigssituationer. Dock finns ett hålrum inom både 
svensk och internationell kulturarvsforskning, -dialog och -arbete kring hur, och vilka, 
teoretiska ramar och definitioner som används när det gäller frågor om krig och fred, 
hot och säkerhet. Detta hålrum gäller också, om än inte i lika hög grad, inom forskning 
om fredsmuseer, representationen av fredsarbete och fredsaktivism på museer samt 
delvis också för dialoger kring preventivt fredsarbete inom kulturvårdens fält. Med 
denna bakgrund i beaktande ges nedan ett urval av forskningsläget inom några för 
uppsatsen relevanta fält. 
 
Det finns forskning som tar upp försvars- och krigsmuseer av olika slag. Exempelvis 
Sanna Ekström Erikssons masteruppsats inom institutionen ABM på Uppsala 
Universitet; Mörkt kulturarv, en analys av Armémuseums basutställning.  Uppsatsen 19

gör en analys kring att ställa ut svåra saker från de anställdas perspektiv och ställer 
frågor om huruvida det militära arvet glorifieras i utställningen. Boken Historia, museer 
och nationalism  skriven av Stefan Bohman, etnolog vid Nordiska museet, tar upp 20

frågan om museernas förhållande till och historiebruk kring nationalism. Suzanne 
Keenes bok Fragments of the world  tar upp olika typer av värden som kan tillskrivas 21

museiföremål och samlingar, bland annat i förhållande till svåra ting och konflikter av 
olika slag. Keene är konsult och lärare i museistudier på University College London. 
Dessa tre författare lyfter fram och diskuterar för uppsatsen närliggande frågor och har 
bidragit med en djupare förförståelse kring museer, konflikter och att ställa ut både 
materiella och immateriella föremål med en svår historia.  

Internationellt publicerades nyligen boken Introducing peace museums  av Joyce 22

Apsel, lärare i global/liberal studies på New York University och har bland mycket 
annat varit ordförande för the International Association of Genocide Scholars 
(2001-2003). Boken introducerar som titeln anger fredsmuseer som begrepp och 
företeelse.  

 Ekström Eriksson, 2014.19

 Bohman, 1997.20

 Keene, 2005.21

 Apsel, 2015.22
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Internationellt finns organisationen International network of museums for peace  vilka 23

publicerat artiklar och hållit konferenser inom området fredsmuseer sedan 
organisationen startade 1992. Bland deras publikationer kan nämnas Towards a Global 
Peace Museum Movement: A Progress Report (1986-2010) , en sammanställning av 24

fredsmuseernas arbete och utveckling 1986-2010 skriven av Peter van den Dungen, 
lärare i fredsstudier vid University of Bradford och general co-ordinator för 
International network of museums for peace sedan 1992. Moving Beyond the War 
Memorial Museum  är en jämförande studie mellan ett fredsmuseum och ett 25

krigsmuseum i Japan, skriven av Kazuyo Yamane som är lärare i fredsstudier vid Kochi 
University Japan och redaktör för Muse: Newsletter of the Japanese Citizens' Network 
of Museums for Peace. Den tidigare forskningen kring fredsmuseer har breddat 
förförståelsen kring fredsmuseer och varit till nytta under uppsatsens arbete. 

Inom området freds- och konfliktkunskap finns det forskning och litteratur, såväl svensk 
som internationell som varit av stor vikt för uppsatsens undersökning. Bland den 
svenska litteraturen kan Om krig och fred: en introduktion till freds- och 
konfliktstudier , med Karin Aggestam, docent i statsvetenskap och ämnesföreståndare 26

för freds-och konfliktforskning vid Lunds universitet, och Kristine Höglund, docent och 
studierektor för forskarutbildningen i freds- och konfliktforskning vid Uppsala 
Universitet som redaktörer.  

Även Internationella relationer, där Jakob Gustavsson, lektor och studierektor i 
statsvetenskap vid Lunds Universitet och Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid 
Stockholms Universitet, är redaktörer har varit av värde. Båda dessa böcker har varit av 
stor vikt för att i uppsatsens undersökning och teoriavsnitt beskriva och analysera det 
traditionella perspektivet realism.  
 
J. Ann Tickner, professor i internationella relationer och utvecklare av det inom freds- 
och konfliktvetenskap och internationella relationer kritiska perspektivet feminism,  har 
med sin bok Gendering world politics: issues and approaches in the post-Cold War 
era  gett uppsatsens undersökning och teoriavsnitt nödvändig kunskap och bakrund till 27

det kritiska perspektivet feminism.  

 The International Network of Museums for Peace (INMP), 2016/03/14. 23

 Van den Dungen, 2009.24

 Yamane, 2009.25

 Aggestam, 2012.26

 Tickner, 2001.27
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En uppsats som givit inspiration till den som här skrivs är Försvarsdepartement vs 
Fredsdepartement: Två perspektiv på fred och säkerhet. Ett nedslag i den freds- och 
säkerhetspolitiska debatten. Maria Hagströms C-uppsats, skriven inom freds- och 
konfliktstudier vid Umeå Universitet, tar upp två teorier, realism/neorealism och 
feministisk teori, och ställer dessa mot varandra i en analys av hur 
försvarsdepartementet och fredsorganisationen IKFF (Internationella kvinnoförbundet 
för fred och frihet) står i förhållande till de två teoretiska utgångspunkterna.  28

Historiebruk: att använda det förflutna  tar upp mycket som angränsar till uppsatsens 29

frågor, men inte utifrån det specifika perspektivet som utgår från freds- och 
konfliktvetenskapliga teorier. Icke desto mindre är en grundförståelse av olika typer av 
och teorier kring historiebruk en nödvändig grund för att i undersökningen göra en 
fullgod analys av museernas hemsidor i förhållande till olika freds- och 
konfliktvetenskapliga teorier. Boken är skriven av Peter Aronson, professor i 
historiebruk och kulturarv.  

Det finns alltså mycket kring ämnet, mer än vad som tas upp här, men hålrummet inom 
såväl svensk som internationell forskning ser ut att vara stort när det gäller freds- och 
konfliktvetenskapliga perspektiv inom kulturvård, kulturarv och museer. 

 Hagström, 2003.28

 Aronson, 2004.29
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3 Teoretiska utgångspunkter  

I följande kapitel beskrivs uppsatsens teoretiska ramverk. Vilken teori en utgår ifrån när en 
betraktar världen och dess skeenden färgar förståelsen och hur en upplever och förklarar 
händelser och orsakssammanhang. Kapitlet inleds med en diskussion kring de två huvudsakliga 
teorierna som uppsatsens analys vilar på; det traditionella perspektivet realism samt det kritiska 
perspektivet feminism och deras olika sätt att se på kunskap och verklighet. Efter detta följer en 
mer grundläggande redogörelse för respektve teori. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
kulturvården i kontext. 

 

3.1 Två perspektiv på kunskap och verklighet  

Det traditionella perspektivet realism och det kritiska perspektivet feminism skiljer sig på 
många sätt, det kritiska perspektivet har växt fram som en kritik mot just det traditionella. Detta 
medför att de två teoriernas verklighetsuppfattning och syn på kunskap i grunden ser olika ut. 
Inom begreppen traditionella och kritiska ingår fler teorier än realism och feminism, men dessa 
två specifika teorier exemplifierar i uppsatsen större strömningar och är representativa och 
erkända som stående för respektive riktning i debatten.  

Realismen utgår från ett “top-down”-perspektiv där staten är den centrala figuren och 
auktoriteten i analyser kring fred och säkerhet. Feminism arbetar istället utifrån ett “bottom-up”-
perspektiv där individen är i fokus och där ekonomisk ojämlikhet, ojämställdhet mellan kön, 
diskriminering, ej uppfyllda mänskliga rättigheter och liknande är grunden till konflikter.   30

Det traditionella perspektivet har sin rot i naturvetenskap och ekonomi. De ser relationer stater 
emellan som ett anarkistiskt system och att strävan efter säkerhet leder till en maktkamp som är 
orsaksgrunden till konflikter. Det kritiska perspektivet är sprunget ur studiet av sociala 
relationer. Feminismen ser genus som en viktig analysfaktor inom sociala relationer och 
strukturer då de som bedrivit forskning och suttit i ledande positioner genom historien varit till 
övervägande delen män. Detta faktum har enligt feminismen lett till att viktiga perspektiv 
uteblivit från vetenskap och politik, vilket i sin tur har skapat en ökad osäkerhet för kvinnor, och 
vad som anses kopplat till femininet, i allt från väpnade konflikter till möjligheten att få en trygg 
anställning.  31

 Tickner, 2001, s.4.30

 Tickner, 2001, s. 47f.31
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J. Ann Tickner, professor i internationella relationer och utvecklare av det inom freds- och 
konfliktvetenskap och internationella relationer kritiska perspektivet feminism,  tar i sin bok 
Gendering world politics: issues and approaches in the post-Cold War era upp tre olika sätt att 
närma sig teorier;  
 
1 .Teori som verktyg för att förstå världen.  
2 .Teori som kritik eller förståelse för hur världen blev som den blev, så att den kan ändras.  
3. Teori som praktik, där en utgår från människor i deras vardagliga liv.  
 
Det traditionella perspektivet realismen utgår oftast från variant 1 emedan feminismen oftare 
utgår från variant 3.  De två teorierna har också olika mål, olika saker de vill uppnå och olika 32

kunskap de vill tillägna sig. Det traditionella perspektivet söker beskriva och hitta förklaringar 
till hur staten sin enhet beter sig ekonomiskt och politiskt i det enligt realismen anarkistiska 
systemet. Det kritiska perspektivet önskar istället förstå varför det ser ut som det gör med 
konflikter och förtryck för att kunna använda denna kunskap till att förändra.  33

3.1.1 Det traditionella perspektivet: Realism 
 
 
1. Säkerhet för vem eller vad?  

Staten och dess gränser ses som den yttersta försvararen av medborgarna. Om staten 
inte är säker kan heller inte medborgarnas säkerhet garanteras. Staten är alltså det 
som ytterst måste försvaras från hot. Statssuveränitet är ett begrepp som menar att 
staten är den högsta auktoriteten inom ett specifikt territorium och är berättigad 
våldsmonopol för att skydda sina gränser.  34

“Staten ses som grundvalen för frihet, rättvisa, demokrati och det goda 
samhället. Modern statssuveränitet är därför den vägledande principen inom 
traditionella säkerhetsstudier”.  35

 
Eftersom staten ses som suverän och beskyddare kan staten per definition inte 
vara ett hot mot medborgarna.  36

 Tickner, 2001, s. 47f.32

 Tickner, 2001, s. 137.33

 Aggestam, 2012, s. 147ff.34

 Aggestam, 2012, s. 149.35

 Aggestam, 2012, s. 147ff.36
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2. Säkerhet från vem eller vad?  

“Faran finns utanför statens gränser i form av andra staters aggressiva 
ambitioner”   37

Militära hot mot staten och dess gränser, hot som har potentialen att rubba statens 
territoriella stabilitet. 

3. Säkerhet på vilket sätt?  

Säkerhet uppfylls genom välbevakade gränser och en nationalstatsidentitet som 
används för att markera gränserna och skillnader mellan det som ska försvaras och 
det som utgör hot. Icke-krig är det samma som säkerhet, när det talas om fred åsyftas 
negativ fred. Säkerhet är ett tillstånd.  38

 
4. Säkerhet skapad av vem eller för vad?  

Staten och i förlängningen militären står för säkerheten och militärt försvar. Staten 
har ytterst auktoritet att definiera fara och hot. Realismens perspektiv utgår från 
principen om statssuveränitet.  39

5. Säkerhet: Hur? Vad betraktas som lämpliga strategier?  
 
Försvaret sker genom militarisering, avskräckning (genom en stark militär som ska 
skrämma de som hotar från att anfalla) samt i yttersta fall dödligt våld. Preventivt 
våld kan förekomma då staten skyddas genom att oskadliggöra fienden innan den har 
möjlighet att attackera. Försvaret kan i viss mån också ske genom övervakning av 
individer som vistas inom statens gränser för att förekomma hot. Säkerhetisering 
tillämpas som strategi för att möjliggöra åtgärder utöver vad som vanligen är tillåtet 
enligt lag, exempelvis dödligt våld och övervakning.  40

 Aggestam, 2012, s. 150.37

 Aggestam, 2012, s. 149.38

 Aggestam, 2012, s. 15039

 Aggestam, 2012, s. 147ff.40
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3.1.2 Det kritiska perspektivet: Feminism 

1. Säkerhet för vem eller vad? 

Individers säkerhet är den huvudsakliga säkerhetsreferensen, oavsett gränser och 
tillhörigheter. Är individer i en stat, region eller samhälle inte säkra är heller inte 
området säkert, vare sig det är förklarat krig eller inte.  41

 
2. Säkerhet från vem eller vad?  

Strukturellt våld, fattigdom, miljöförstörelse och bristande mänskliga rättigheter kan 
leda till konflikter och innebär en stor osäkerhet på individnivå.  42

3. Säkerhet på vilket sätt?  

Uppfyllandet av grundläggande mänskliga behov så som trygghet, jämställdhet, 
frihet från diskriminering och strukturellt våld och att kunna försörja sig själv är 
centrala i att skapa säkerhet för individen. Ett intersektionellt perspektiv tillämpas 
inom feminismen och visar på hur vissa grupper kan vara mer utsatta för strukturellt 
våld än andra. Är det inte fred så råder osäkerhet oavsett om det är förklarat krig eller 
inte; här åsyftas med fred alltså en positiv fred. Säkerhet är en process.  43

 
4. Säkerhet skapad av vem eller för vad?  

Individen har auktoritet att definiera fara, är individer i osäkerhet finns inte säkerhet 
oavsett om en stats gränser är hotade eller ej. Individen, det internationella samfundet 
och organisationer som arbetar för fred med hjälp av icke-våldsprinciper är de som 
kan skapa säkerhet. Det är av stor vikt att alla blir inkluderade i detta arbete, att 
kvinnor inte blir utestängda från beslutspositioner och forskning.   44

 Gustavsson, 2014, s. 117.41

 Gustavsson, 2014, s. 120ff.42

 Ibid.43

 Aggestam, 2012, s. 153ff.44
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5. Säkerhet: Hur? Vad betraktas som lämpliga strategier?  

Fattigdomsbekämpning, upprätthållande av mänskliga rättigheter, ingripanden med 
icke-våldsmetoder, arbete mot diskriminering, normkritik och utbildning är centrala 
som lämpliga strategier för att skapa säkerhet på individnivå. Dessa strategier strävar 
efter att preventivt förhindra våldsamma konflikter (såväl krig som icke-krig) blossar 
upp, konflikter som när det gått för långt inte går att lösa med diplomati och samtal.  45

 
3.2 Kulturvården i kontext 

Hur hänger då kulturvården ihop med freds- och konfliktvetenskapliga teorier? Var finns det 
värdefulla sambandet i att ställa frågor om hur museer talar om fred och säkerhet? Museer har 
ett kulturvårdande uppdrag. Det finns en mängd olika teorier kring museers roll och ansvar. 
Genom historien har detta synsätten skiftat beroende på politiska mål och samhällsklimat. Även 
idag finns ett antal olika synsätt parallellt samtidigt som gamla perspektiv och strukturer sitter 
kvar. Uppsatsen kommer att utgå från det synsätt som menar att museernas roll är att genom 
insamling, bevarande, utställning och forskning av kulturarv upprätthålla ett demokratiskt 
samhälle och verka folkbildande, för mångfald och inklusion.  46

International Council of Museums (ICOM) handhar en definition av vad ett museum är och 
denna definition uppdaterad och anpassas efter rådande strömningar och behov i samhället. 
Nuvarande definition lyder: 

“Icke-kommersiell, permanent institution som tjänar samhället och dess 
utveckling och är öppen för allmänheten, som insamlar, bevarar, 
undersöker, förmedlar och ställer ut - i studiesyfte, för utbildning och 
förnöjelse - materiella vittnesbörd om människan och hennes omvärld.”  47

Definitionen tar upp “tjäna samhället och dess utveckling”, “utbildning” och  “vittnesbörd om 
människan och hennes omvärld”. För att uppnå detta behöver hela samhället blir representerat, 
det är en omöjlighet att att berätta om människan som kategori genom att enbart berätta om 
normbärande perspektiv, teorier och personer.  

 Aggestam, 2012, s. 153ff.45

 Aronsson, 2004, 162 ff.46

 International Council of Museums. Museum definition (Förf. översättning från eng-sv).47

  19



Att sträva efter att inkludera alla människans aspekter genom ett medvetet normkritiskt 
förhållningssätt blir ett underförstått kriterium för att enligt ICOM definieras som museum. I 
och med dessa utgångspunkter i hur museers uppdrag ser ut blir kopplingen till att tala om vilka 
teoretiska utgångspunkter som finns tydlig. Även mer eller mindre osynliga och normbrytande 
perspektiv och teoribildningar måste få synliggöras och tas upp för diskussion, annars lever 
museerna inte upp till uppdraget att stärka demokratin och vara vittnesbörd om människan och 
hennes omvärld. 
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4 Undersökning 

4.1 Beskrivning: Fredens Hus 
 
Fredens Hus använder sig inte själva av begreppet säkerhet på sin hemsida. Beskrivningen baseras 

på en tolkning av de texter och begrepp som används på hemsidan.  

Bild 1. Hemsida Fredens Hus, startsidan.  48

1. Hur talar Fredens Hus om: Säkerhet för vem eller vad?  

Redan på Fredens Hus startsida kan en läsa:  
 
“Välkommen till ett modernt och upplevelsebaserat  
museum om fred och mänskliga rättigheter”  49

Mänskliga rättigheter kopplas tydligt till fred, individens säkerhet står i fokus och är 
den säkerhetsreferens som används.  

 Bild 1. Hemsida Fredens Hus, startsidan. Hämtad 2016/05/17.48

 Fredens Hus, hemsida. Startsida, 2016/05/17.49

  21



2. Hur talar Fredens Hus om: Säkerhet från vem eller vad?  

Texterna på Fredens Hus hemsida tar huvudsakligen upp frågor om fattigdom, 
rasism, våld, fördomar, intolerans och diskriminering. De talar med andra ord om 
säkerhet från strukturellt våld av olika slag som drabbar människor på en  
individnivå.  50

 
3. Hur talar Fredens Hus om: Säkerhet på vilket sätt?  

Bild 2. Hemsida Fredens Hus, startsidan.  51

 
Uppfyllandet av grundläggande mänskliga behov så som mänskliga rättigheter, frihet 
från diskriminering och förtryck, rasism, en hållbar utveckling inom miljöfrågor, 
tillgång till utbildning samt information och liknande står i centrum för hur Fredens 
Hus talar om fredsarbete och därigenom vilket sätt säkerhet tar sig uttryck. Ett 

intersektionellt perspektiv lyser igenom och visar på hur vissa grupper kan vara mer 
utsatta för strukturellt våld än andra. Fredens Hus talar lite om krig, när det nämns är 
det exempelvis i samband med flyktingars osäkra situation. De definierar fred utifrån 
vad som utgör fred, inte med definitionen icke-krig, utan istället ligger fokus på 
positiv fred med allt vad det innebär med individens frihet från strukturellt våld i 
olika former.  52

 Fredens Hus, hemsida. 2016/05/17.50

 Bild 2. Hemsida Fredens Hus, startsidan. Hämtad 2016/05/17.51

 Fredens Hus, hemsida. 2016/05/17.52
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4. Hur talar Fredens Hus om: Säkerhet skapad av vem eller för vad? 

Bild 3. Hemsida Fredens Hus, skolverksamhet.  53

Bild 4. Hemsida Fredens Hus, skolverksamhet.  54

 
Kvinnor och den unga generationen lyfts fram som potentiella fredsskapare. Även 
konst, kultur och community art lyfts fram (se bild 2 s. 20). Mycket fokus ligger på 

skolan, fredspedagogik, och fortbildning av lärare. Utbildningarna fokuserar på 
normkritik, mänskliga rättigheter och säkerhet på en individnivå. Säkerhet skapas av 
individer och samarbete i både liten och stor skala.   55

 Bild 3. Hemsida Fredens Hus, skolverksamhet. Hämtad 2016/05/17.53

 Bild 4. Hemsida Fredens Hus, skolverksamhet. Hämtad 2016/05/17.54

 Fredens Hus, hemsida. Skolverksamhet, 2016/05/17.55
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5. Hur talar Fredens Hus om: Säkerhet: Hur? Vad betraktas som lämpliga strategier? 

Bild 5. Hemsida Fredens Hus, verksamhet.  56

“Med visionen att vara en ledande mötesplats för pedagogisk, utbildande och 
upplysande verksamhet som syftar till att motarbeta rasism, våld, fördomar, 
intolerans och diskriminering har Fredens Hus fyra verksamhetsgrenar:  
 
- Pedagogisk verksamhet i och tillsammans med skolan. 
  
- Ungdomsverksamhet i form av aktiviteter i egna lokaler 
  och på skolor, fritidsgårdar och andra samlingsplatser för 
  ungdomar, t.ex. genom projekt som Breaking Stereotypes, 
  Strömbrytare och Slagkraft. 
  
- Folkbildningsverksamhet i form av föreläsningar, 
   filmvisning m.m. 
  
- Utställningar; permanenta utställningar kring fredsprofilerna Dag 
Hammarskjöld, Folke Bernadotte och Raoul Wallenberg samt tillfälliga 
utställningar, t.ex. Ordets Makt, Flykt & Längtan och Heteronorm & 
Etnonorm.”  57

 Bild 5. Hemsida Fredens Hus, verksamhet. Hämtad 2016/05/17.56

 Fredens Hus, hemsida. Verksamhet, 2016/05/17.57
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Fredens Hus talar om pedagogisk verksamhet, ungdomsverksamhet, 
folkbildningsverksamhet och utställningar i arbetet kring hot mot säkerhet. Dessa 
verksamheter tar upp diskussioner kring att motarbeta rasism, våld, fördomar, 
intolerans och diskriminering och strävar alltså efter att upprätthålla mänskliga 
rättigheter. Säkerhet uppnås med hjälp av dessa medel, genom att utbilda och 
motarbeta det som kan leda till hot mot säkerhet. Även icke-våld talas om som en 
lämplig strategi för att uppnå säkerhet.  58

 

 Hemsida Fredens Hus, startsida, 2016/05/17.58
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4.2 Beskrivning: Armémuseum 
 
Armémuseum använder sig inte själva av begreppet säkerhet på sin hemsida. Beskrivningen baseras 
på en tolkning av de texter och begrepp som används på hemsidan.  

Bild 6. Hemsida Armémuseum, Om myndigheten.59

1. Hur talar Armémuseum om: Säkerhet för vem eller vad?  

På Armémuseums hemsida nämns många gånger att fokus ligger på människors upplevelse 
av krig och konflikter genom Sveriges historia. Dock nämns inte människors personliga 
upplevelse av säkerhet och fred. Fokus när det talas om säkerhet ligger på landet Sveriges 
situation; om Sverige är och har varit i krig eller inte. Säkerhetsreferensen som används är 
alltså Sverige som territorium, inte enskilda individers upplevelse av säkerhet och fred.  60

Bild 7. Hemsida Armémuseum, Om Armémuseum.  61

 Bild 6. Hemsida Armémuseum, Om myndigheten. Hämtad 2016/05/18.59

 Armémuseum. Hemsida. 2016/05/18.60

 Bild 7. Hemsida Armémuseum, Om Armémuseum. Hämtad 2016/05/18.61
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2. Hur talar Armémuseum om: Säkerhet från vem eller vad? 

Bild 8. Hemsida Armémuseum, Utställningar, Krig och fred under 1900-talet.  62

“En tur genom utställningen  
Gå genom Bodens fästning – ”Låset i norr” – som skulle skydda mot en rysk 
invasion. Begrunda den stora eldkastaren från första världskriget. Vila en stund 
i folkhemmets vrå tills radion förkunnar att ett världskrig återigen har brutit ut. 
Förundras över hur en svensk kunde knäcka tyskarnas svartblanka 
krypteringsapparat G-skrivaren med bara penna och papper som hjälp. Smyg 
förbi kärleksparet på bänken som gömt sig bland beredskapstidens vedtravar på 
Stockholms gator. Utmed den långa väggen tränger sig bilder från andra 
världskrigets fasor ute i Europa på. Gå vidare till 60-tals-logementet och kryp 
ner i en av våningssängarna. Rys inför Kalla krigets kärnvapenhot tills 
Berlinmuren äntligen faller. 

Prova på 
I utställningen finns prova på-stationer där du kan känna på en kulspruta och 
ett pansarvärnsgevär från andra världskriget, putsa dina skor på luckan och 
provsitta bandvagnen.”63

Hot mot säkerheten kommer utifrån landet Sveriges gränser, exempelvis som risk för rysk 
invasion. Militära hot som till exempel Kalla krigets kärnvapenhot lyfts fram.  

 Bild 8. Hemsida Armémuseum, Utställningar, Krig och fred under 1900-talet. Hämtad 2016/05/18.62

 Armémuseum, hemsida. Utställningar, Krig och fred under 1900-talet. 2016/05/18.63
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3. Hur talar Armémuseum om: Säkerhet på vilket sätt?  
 
Armémuseum talar om om krig eller icke-krig som två tillstånd. Icke-krig definieras 
som fred. Försvarsmakten i form av militär och välbevakade gränser är det sätt som 
säkerhet skapas. Armémuseum tar på sin hemsida upp frågor om fred, våld, krig; om 
de är möjliga eller nödvändiga, men ger inga svar. Fokus på hemsidan ligger dock på 
militärt försvar, vapenutveckling och fred i bemärkelsen negativ fred. Säkerhet blir 
mellan raderna det samma som icke-krig.  64

4. Hur talar Armémuseum om: Säkerhet skapad av vem eller för vad?  

Staten och i förlängningen militären skapar säkerhet genom att skydda mot militära 
hot som kommer utifrån Sveriges gränser. Även tekniska system, så som utveckling 
av nya vapen beskrivs som något som är självklart och i sammanhanget ökar 
säkerheten då det avskräcker och kan mota bort hot mot Sveriges gränser. Då 
säkerhetsreferensen är Sverige som land är det upp till staten att definiera fara.   65

Bild 9. Hemsida Armémuseum, startsida.  66

 Armémuseum, hemsida, 2016/05/19.64

 Armémuseum, hemsida. 2016/05/19.65

 Bild 9. Hemsida Armémuseum, startsidan. Hämtad 2016/05/18.66
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5. Hur talar Armémuseum om: Säkerhet: Hur? Vad betraktas som lämpliga strategier? 

När Armémuseum tar upp frågor om fred och arbete för fred görs det på ett diffust 
och poetiskt sätt. När de talar om militär, försvar och vapen görs det på ett sakligt, 
konstaterande sätt; vapen, vapenutveckling och militär är något självklart. Lämpliga 
strategier för säkerhet kommer av militärt försvar samt avskräckning och i yttersta 
fall är det våld som skapar säkerhet för landet och i förlängningen medborgarna.  I 67

utställningen Moderna vapen talas det om ett specialtillverkat vapen som kvinnor ska 
kunna använda i självförsvar, våld är yttersta försvar mot hot för även den 
individuella säkerheten.   68

Bild 10. Hemsida, Armémuseum, utställningar, Knitting for peace med cirkus Cirkör.  69

“Går det att sticka fred? Att sträva efter fred på jorden, är det att sträva efter 
det omöjliga? Kan strävan förändra? Ett stickupprop för fred. Stickuppropet 
startades av Cirkus Cirkör under turnén med föreställningen Knitting Peace. 
Omvärlden uppmanades att skicka in sina vita stickningar. Gensvaret var 
makalöst. 
Prova själv. Nu kan du se och uppleva fredsmanifestationen på Armémuseum. 
Titta på utställningen, ta en tråd och nysta dig fram. Fundera över din egen 
strävan i livet och testa cirkus, om du vågar... 
Varför Knitting Peace på Armémuseum? Utställningen handlar om krig och 
fred, men i en poetisk form som lämnar utrymme till fantasi och känsla.  
Tack. Tack alla stickare, cirkusartister och gränsöverskridare! Nu fortsätter vi 
att sticka fred!”  70

 Armémuseum, hemsida. 2016/05/18.67

 Armémuseum, hemsida. Moderna vapen. 2016/05/18.68

 Bild 10. Hemsida, Armémuseum, utställningar, Knitting for peace med cirkus Cirkör. Hämtad 2016/05/18.69

 Armémuseum, hemsida. Knitting peace med cirkus Cirkör. 2016/05/18.70
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Bild 11. Hemsida, Armémuseum, utställningar, Moderna vapen.  71

“Störst och minst 
Det största föremålet i utställningen är den obemannade spaningsfarkosten 
Ugglan – 4,36 meter mellan vingspetsarna. Här ser du också kolibripistolen, 
världens minsta automatpistol. Den är konstruerad av en klockmakare, tänkt att 
användas i självförsvar av kvinnor och går lätt ner i en handväska. 
Det rosa geväret 
Bland alla vapen av svart metall finns det ett som särskilt sticker ut – ett gevär 
som målades rosa 1968 av den unge Magnus Ahlén. Som en protest mot 
militären marscherade han bakom högvakten med det, medan några vänner 
gick bredvid och slängde blommor. 
Utblickar i världen 
En viktig del av utställningen är utblickarna i världen. Krigsindustrin har på 
olika sätt drivit den tekniska utvecklingen framåt, på gott och ont. Texter och 
bilder i utställningen beskriver vapenkonstruktörer, vapenindustri och 
vapenexport. Här kan du fundera över vilken skada vapen gör och hur 
framtidens vapen och krig kan komma att se ut. 
Prova på 
Engelsk kulspruta, ryskt kulsprutegevär eller svenskt pansarvärnsgevär? I 
utställningen kan du känna på åtta vapen från olika delar av 1900-talet.”  72

 Bild 11. Hemsida, Armémuseum, utställningar, Moderna vapen. Hämtad 2016/05/18.71

 Armémuseum, hemsida. Moderna vapen. 2016/05/18.72
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Elever och besökare erbjuds i de olika utställningarna att prova på olika typer av vapen 
och stridsutrustning. I utställningen om fred erbjuds stickning. Budskapet blir i 
slutändan att faktiskt, praktiskt arbete och den bästa strategin för säkerhet sker genom 
militära medel. Armémuseum erbjuder skolvisningar där frågor om genus, hbtq, 
främlingsfientlighet, våld, propaganda och liknande tas upp, men det är som 
information och diskussionsämnen snarare än verktyg och strategier att arbeta med för 

ökad säkerhet.  73

Bild 12. Hemsida, Armémuseum, skola.  74

 Armémuseum, hemsida. Skola. 2016/05/18.73

 Bild 12. Hemsida, Armémuseum, skola. Hämtad 2016/05/18.74
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4.3 Kopplingar till det traditionella perspektivet realism och det kritiska 
perspektivet feminism 
 
Både Fredens Hus och Armémuseum visar tecken på kopplingar till det kritiska respektive 
traditionella perspektivet på sina hemsidor och i sina sätt att tala om fred och säkerhet. 
Ingen av museerna använder sig av begreppet säkerhet. Beskrivningarna av museernas sätt 
att tala om säkerhet har gjorts genom en tolkning av den texterna. Beskrivningen av 
Fredens Hus visar på många paralleller med det kritiska perspektivet feminism medan 
Armémuseum visar på paralleller till det traditionella perspektivet realism. 

4.3.1 Armémuseum 
 
1. Säkerhet för vem eller vad?  
Säkerhetsreferensen Armémuseum använder är Sverige som territorium. Inom det 
traditionella perspektivet realism används staten och dess gränser som säkerhetsreferens. 
Armémuseums förmedlade bild av säkerhet för vem eller vad sammanfaller med den 
teoretiska utgångspunkten realism.  
 
2. Säkerhet från vem eller vad?  
Armémuseums hemsida visar på att säkerhet från vem eller vad i huvudsak definieras som 
säkerhet från militära hot mot Sveriges gränser. Detta sammanfaller det traditionella 
perspektivet realism som ser militära hot mot staten och dess gränser, hot som har 
potentialen att rubba statens territoriella stabilitet som det huvudsakliga hotet mot säkerhet.  

3. Säkerhet på vilket sätt?  
Armémuseum definierar säkerhet som icke-krig, alltså negativ fred. Det traditionella 
perspektivet realism definierar även det säkerhet som negativ fred.  
 
4.Säkerhet skapad av vem eller för vad?  
Armémuseum förmedlar att säkerhet skapas av ett militärt försvar, ett upprätthållet 
territorium och tekniska system. Staten är den aktör som avgör vad som och om något är 
ett hot mot säkerheten. Det traditionella perspektivet realismen sammanfaller med det 
Armémuseum förmedlar och utgår från principen om statssuveränitet. Alltså att staten och i 
förlängningen militären står för säkerheten och militärt försvar. Staten har ytterst auktoritet 
att definiera fara och hot. 
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5. Säkerhet: Hur? Vad betraktas som lämpliga strategier? 
Sammantaget visar Armémuseum att lämpliga strategier för säkerhet kommer av 
militärt försvar, avskräckning och i yttersta fall våld som skapar säkerhet för landet 
och i förlängningen medborgarna. Våld är även ett yttersta försvar för hot mot den 
individuella säkerheten i en icke-krigssituation. Dessa strategier är de samma som 
det traditionella perspektivet realism framhåller som lämpliga. Armémuseum har 
dock vissa inslag av diskussion kring fredsaktivism och har skolvisningar som tar 
upp exempelvis genus, hbtq och historia kring flyktingar. Dessa inslag framhålls inte 
som lämpliga strategier för faktiskt praktiskt arbete kring säkerhet på samma sätt 
som de militära, men då de ändå finns med skiljer sig Armémuseum här lite från det 
strikt traditionella realistiska perspektivet. 
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Armémuseum Realism Feminism Annan ståndpunkt

1. Säkerhet för vem eller vad? x

2. Säkerhet från vem eller vad? x

3. Säkerhet på vilket sätt? x

4. Säkerhet skapad av vem eller för vad? x

5. Säkerhet: Hur? Vad betraktas som 
lämpliga strategier?

x x



4.3.2 Fredens Hus 

1. Säkerhet för vem eller vad?  
På Fredens Hus kan besökaren se att mänskliga rättigheter kopplas tydligt till fred, 
individens säkerhet står i fokus och är den säkerhetsreferens som används, oavsett gränser 
och territorier. Inom det kritiska perspektivet feminism är på samma sätt individers 
säkerhet den huvudsakliga säkerhetsreferensen, oavsett gränser och tillhörigheter. Är 
individer i en stat, region eller samhälle inte säkra är heller inte området säkert, vare sig det 
är förklarat krig eller inte.  
 
2. Säkerhet från vem eller vad?  
Texterna på Fredens Hus hemsida tar huvudsakligen upp frågor om fattigdom, rasism, 
våld, fördomar, intolerans och diskriminering. De talar med andra ord om säkerhet från 
strukturellt våld av olika slag som drabbar människor på en individnivå. Det kritiska 
perspektivet feminism menar att strukturellt våld, fattigdom, miljöförstörelse och 
bristande mänskliga rättigheter kan leda till konflikter och därav innebär en stor osäkerhet 
på individnivå. Fredens Hus och det kritiska perspektivet feminism utgår alltså här från 
samma synsätt.  

3. Säkerhet på vilket sätt?  
Uppfyllandet av grundläggande mänskliga behov så som mänskliga rättigheter, frihet från 
diskriminering och förtryck, rasism, en hållbar utveckling inom miljöfrågor, tillgång till 
utbildning samt information och liknande står i centrum för hur Fredens Hus talar om 
fredsarbete och därigenom vilket sätt säkerhet tar sig uttryck. De definierar fred som 
positiv fred med allt vad det innebär med individens frihet från strukturellt våld i olika 
former. Även inom det kritiska perspektivet feminism ses uppfyllandet av 
grundläggande mänskliga behov så som trygghet, jämställdhet, frihet från diskriminering 
och strukturellt våld och att kunna försörja sig själv som centrala i att skapa säkerhet för 
individen. Är det inte fred så råder osäkerhet oavsett om det är förklarat krig eller inte; här 
åsyftas med fred alltså en positiv fred och säkerhet ses som en process. 
 
4.Säkerhet skapad av vem eller för vad?  
På Fredens Hus lyfts kvinnor och den unga generationen fram som potentiella 
fredsskapare. Även konst, kultur och community art lyfts fram. Mycket fokus ligger på 
skolan, fredspedagogik, och fortbildning av lärare. Utbildningarna fokuserar på normkritik, 
mänskliga rättigheter och säkerhet på en individnivå. Säkerhet skapas av individer och 
samarbete i både liten och stor skala. Det kritiska perspektivet feminism menar att 
individen har auktoritet att definiera fara, är individer i osäkerhet finns inte säkerhet 
oavsett om en stats gränser är hotade eller ej.  

  34



Individen, det internationella samfundet och organisationer som arbetar för fred med hjälp 
av icke-våldsprinciper är de som kan skapa säkerhet. Det är av stor vikt att alla blir 
inkluderade i detta arbete, att kvinnor inte blir utestängda från beslutspositioner och 
forskning. I stora drag sammanfaller här Fredens Hus och det kritiska perspektivet 
feminism, med den lilla skillnaden att Fredens Hus lägger lite mer uttalat fokus på 
utbildning och fredspedagogik riktat till den yngre generationen. 

5. Säkerhet: Hur? Vad betraktas som lämpliga strategier? 
Fredens Hus talar om pedagogisk verksamhet, ungdomsverksamhet, 
folkbildningsverksamhet och utställningar i arbetet kring hot mot säkerhet. Dessa 
verksamheter tar upp diskussioner kring att motarbeta rasism, våld, fördomar, intolerans 
och diskriminering och strävar alltså efter att upprätthålla mänskliga rättigheter. Säkerhet 
uppnås med hjälp av dessa medel, genom att utbilda och motarbeta det som kan leda till 
hot mot säkerhet. Även icke-våld talas om som en lämplig strategi för att uppnå säkerhet. 
Inom det kritiska perspektivet feminism är fattigdomsbekämpning, upprätthållande av 
mänskliga rättigheter, ingripanden med icke-våldsmetoder, arbete mot diskriminering, 
normkritik och utbildning centrala som lämpliga strategier för att skapa säkerhet på 
individnivå. Dessa strategier strävar efter att preventivt förhindra våldsamma konflikter 
(såväl krig som icke-krig) blossar upp, konflikter som när det gått för långt inte går att lösa 
med diplomati och samtal. 
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Fredens Hus Realism Feminism Annan ståndpunkt

1. Säkerhet för vem eller vad? x

2. Säkerhet från vem eller vad? x

3. Säkerhet på vilket sätt? x

4. Säkerhet skapad av vem eller för vad? x

5. Säkerhet: Hur? Vad betraktas som 
lämpliga strategier?

x



5 Analys: Fredens hus vs Armémuseum -  
två perspektiv på fred och säkerhet 

 
I Sverige finns ett fredsmuseum  och runt 30 försvarsmuseer (27 försvarsmuseer finns 75

som är kopplade till Statens försvarshistoriska museers nätverk ). Det är en obalans 76

som är intressant att titta närmare på. Visas historien (o)medvetet utifrån en särskild 
freds- och konfliktvetenskaplig teoretisk grund? Uppsatsens undersökning kan inte med 
säkerhet besvara denna fråga, men då ingen av museerna tydligt definierar begrepp som 
fred eller säkerhet, utan snarare genom sitt urval och språk förmedlar dem, så är det 
troligt att dessa olika teoretiska utgångspunkter är omedvetna.  

Med bakgrund i att Fredens Hus och Armémuseum tydligt förmedlar två olika freds- 
och konfliktvetenskapliga teorier väcks frågor som; vad innebär det att Statens 
försvarshistoriska museer är ett av de 14 statliga centralmuseerna och styrs med statliga 
medel och riktlinjer (varav Armémuseum är en egen myndighet), medan Sveriges enda 
fredsmuseum drivs av en ideell förening som finansierar sin verksamhet genom att söka 
olika former av verksamhetsstöd?  
 
Visas, bevaras och berättas det inom kulturvården (o)medvetet mindre om fredsarbetets 
historia och dagens fredsarbete än vad som är proportionerligt i förhållande till hur 
Sveriges historia och nutid ser ut? Då det bara finns ett fredsmuseum i Sverige, och det 
statliga Armémuseet har mycket begränsat utrymme för att visa och diskutera 
fredsarbete, ser det utifrån uppsatsens undersökning ut som att det visas mindre om 
Sveriges fredsarbetes historia och utveckling än vad som är proportionerligt. Uppsatsens 
undersökning rör endast två museer och kan inte ta Sveriges övriga museer med i 
analysen. Dock kan en tydlig tendens ses i det att Sveriges försvarshistoriska nätverk 
omfattar 27 museer, varav Armémuseum är ett, emedan Fredens Hus är ett ensamt och 
ideellt museum.  

 Det har inte gått att hitta mer än ett museum i Sverige vilket själv kallar sig för eller identifierar sig som ett fredsmuseum. 75

Övergripande sökningar på internet har gjorts. På internationella listor över fredsmuseer som ex. INMP http://
www.museumsforpeace.org/associates.html (2016/03/10) finns enbart Fredens Hus listat från Sverige.

 Statens militärhistoriska arv (SMHA), 2016/03/10.76
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För att kulturvården aktivt ska kunna ta ställning till hur de berättar om kulturarv 
relaterat till konflikter och fred är det nödvändigt att det tydligt går att se vilka 
teoretiska utgångspunkter som finns. Kulturvården behöver en stabil grund och en god 
förståelse i dessa frågor för att kunna göra medvetna val om hur och vad som bevaras, 
visas, berättas och prioriteras - av vem och för vem. Risken är annars stor att kulturarvet 
används på ett sätt som följer invanda mönster och normer som i värsta fall kan vara 
skadliga och missvisande och i minsta fall vara ensidiga och enbart utgå från en eller få 
outtalade teoribildningar.   
 
Vilken bild och definition av fred och säkerhet som museer förmedlar kan ha stor 
inverkan på de som besöker och upplever museerna. Både barn och vuxnas 
verklighetsuppfattning och syn på omvärldssituationen formas av de berättelser de möts 
av, vilket i sin tur påverkar det kollektiva minnet. Den inställning och kunskap som 
finns kring fred och säkerhet påverkar både politiska och privata beslut. Beslut som i det 
långa loppet kan vara avgörande för hur framtiden formas. Inte minst är det av stor vikt 
för ett demokratiskt samhälle att de som lever i det har tillgång till öppen information 
om olika möjligheter och perspektiv. Information som är nödvändig för att invånarna på 
ett aktivt och medvetet sätt ska kunna ta ställning till hur de faktiskt vill forma sin 
gemensamma framtid.  

Som så ofta inom den humanistiska vetenskapen finns här inga absoluta sanningar - 
därav är det av yttersta vikt att synliggöra och hålla en öppen dialog kring de 
bakomliggande teoretiska ramarna för att undvika ett mytskapande av vad som räknas 
som den “naturliga verkligheten”. 
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6 Slutsats 

1. Vad möter besökaren på Fredens Hus hemsida i termer av fred och säkerhet? 
På Fredens Hus hemsida möts besökaren av att begreppet fred används i bemärkelsen 
positiv fred. Den bild av säkerhet som förmedlas är att det är den individuella, 
mänskliga säkerheten är i fokus. Icke-våldsmetoder, utbildning, normkritik, arbete för 
mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling framhålls som 
avhängiga för att skapa säkerhet. Den yngre generationen och kvinnor framhålls som 
fredsskapare.  
 
2. Vad möter besökaren på Armémuseums hemsida i termer av fred och säkerhet? 
På Armémuseums hemsida möts besökaren av att begreppet fred används i bemärkelsen 
negativ fred. Den bild av säkerhet som förmedlas är att Sveriges territoriella gränser är i 
fokus. Upprätthållna gränser, militärt försvar och vapenteknisk utveckling framhålls 
som avhängiga för att skapa säkerhet. Det militära försvaret framhålls som nödvändiga 
för att upprätthålla säkerheten.  
 
3. Utifrån de två freds- och konfliktvetenskapliga teorierna realism och feminism - 
kan skillnader/likheter hos museerna kopplas till dessa olika sätt att definiera fred 
och säkerhet?  
Även om Fredens Hus själva inte använder ordet säkerhet i sina texter förmedlar de en 
säkerhetssyn som sammanfaller väl med det kritiska perspektivet feminism. 
Armémuseum använder själva inte heller ordet säkerhet i sina texter, men förmedlar 
likväl en säkerhetssyn som sammanfaller med det traditionella perspektivet realism. 
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7. Avslutande reflektion 

Uppsatsen har öppnat upp för en stor rad frågor kring freds- och konfliktvetenskap och 
kulturvård. Två tvärvetenskapliga ämnen med stor samhälls- och samtidsrelevans som 
hittills inte har mötts på detta sätt. Det finns långt mer frågor att ställa än vad som ryms 
inom denna reflektion, men bland de som dykt upp finns frågan om hur personalen 
uppfattar museernas förmedling av de olika teorierna, hur museerna upplev av besökare på 
plats, om resten av museerna inom Sveriges försvarshistoriska nätverk ger uttryck för 
samma teoretiska utgångspunkt och hur allt detta påverkar det kollektiva 
historiemedvetandet. Uppsatsen har visat att olika museer kan utgå från radikalt olika 
perspektiv på verkligheten; vilket lätt kan få stor inverkan på människors verklighetssyn 
och hur samhället som helhet uppfattar vår historia, nutid och lämpliga strategier för hur en 
önskvärd framtid kan skapas.  
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“Some believe it is only great power that can hold evil in 
check, but that is not what I have found. It is the small 
everyday deeds of ordinary folk that keep the darkness at bay. 
Small acts of kindness and love.” 

- Gandalf 
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