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Inledning

Under många år har ämnet religion fascinerat mig, även om min bakgrund aldrig har varit religiöst 

betingad. Min uppväxt har till en hög grad präglats av sekularismens anda, där mitt sökande efter 

religiös kunskap enbart varit utifrån ett strikt ateistiskt förhållningssätt.

   Efter en sejour som elev vid en folkhögskola driven av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Luleå 

stift och Umeå kyrkliga samfällighet tog jag steget in i den akademiska världen vid Umeå 

Universitet 2012. Tiden vid folkhögskolan hade präglat mitt perspektiv på religion, då miljön 

främjade nyanserade, öppna diskussioner mellan delvis de som inte ansåg sig troende, men även 

anhängare av många olika religiösa inriktningar. Inom ämnet idéhistoria gavs jag tillfälle att 

fördjupa mig i judendomen genom att analysera idéhistoriken Henrik Bachners avhandling 

Återkomsten: antisemitism i Sverige efter 1945 (1999). Denna avhandling inspirerade mig till att 

under våren 2015 författa en idéhistorisk uppsats på C-nivå vid Umeå universitet, titulerad Judisk 

Nationalism?: En idéhistorisk analys av Theodor Herzl och dennes verk Judestaten. Inom ramen för 

denna uppsats behandlade jag bland annat teman som judisk identitet och föreställningen om en 

etnisk-religiös samhörighet. Ovillig att lämna judendomen deltog jag under sommaren 2015 i 

kursen Judendomen i antiken och modern tid (7.5 hp) vid Linnéuniversitetet, vilket breddade mina 

kunskaper om judendomens mångfacetterade historia och kulturella uttryck.

   Hur skall mina kunskaper och mitt intresse för judaistik komma till uttryck i en museologisk 

uppsats? Museerna utför ett mycket viktigt arbete när det kommer till mångfaldsarbete och 

inkludering av minoritetsgrupper och i samhället utsatta folkgrupper, vilket gör att det föreligger ett 

behov av att undersöka hur kulturuttryck musealiseras samt vilka potentiella utmaningar och 

svårigheter som ligger framför museerna när det kommer till denna process. Utifrån mitt intresse för 

judaistik ämnar jag studera det judiska representationsarbetet vid två för uppsatsen utvalda museer, 

det Judiska Museet i Stockholm och Västerbottens Museum i Umeå.

   Jag är av åsikten att det judiska folket historiskt har hållits utanför den homogeniserade, nationella 

historien och de representationer av Sverige som förekommit inom den museala verksamheten. Jag 

är även av åsikten att det svenska museiväsendet är i ett starkt behov av heterogenitet och 

nyansering av den tidigare historien. Representationen av judendomen och andra grupper inom den 

museala verksamheten har mina starkaste sympatier, men jag tror ändå att det finns svårigheter och 

fällor med ett sådant representationsarbete. Det är bland annat dessa svårigheter och fällor – 

tillsammans med representationens funktion –  jag ämnar undersöka inom ramen för min uppsats.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att studera hur judiska kulturuttryck kommersialiseras, musealiseras och 

representeras i den museala verksamheten hos de för uppsatsen valda museerna – det Judiska 

Museet i Stockholm och Västerbottens Museum i Umeå –  samt att redogöra för de utmaningar 

museerna kan tänkas stå inför när det kommer till ett fortsatt representationsarbete.

De frågeställningar jag ämnar utgå ifrån inom ramen för denna uppsats är som följer:

1. På vilket sätt musealiseras och kommersialiseras judisk kultur?

2. Hur bedrivs representationsarbetet på det Judiska Museet och Västerbottens Museum?

3. Vilka utmaningar och svårigheter innebär ett fortsatt representationsarbete?

Teori och metod

Inom ramen för min uppsats har jag valt att använda kulturteoretikern och sociologen Stuart Halls 

teori om kollektiva identiteter, en teori han redogör för i antologin Culture, Globalization and the 

World System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity (1997). Denna teori 

kommer att presenteras närmare i ett inom ramen för uppsatsen kommande kapitel. Då denna 

uppsats fokuserar på den judiska gruppen och representationen av denna har jag valt Halls teori 

eftersom den berör föreställningen om gruppgemenskap och tillhörighet. Det är min tes att museala 

representationer kan påverka föreställningen om den kollektiva identiteten – både inom den egna 

gruppen och bland externa grupper. Detta kan leda till konsekvenser, vilka jag diskuterar inom 

ramen för min uppsats.

   Halls teori är övergripande och behandlar grupper ur ett mer allmänt perspektiv. Jag har valt att 

anpassa begreppet till en specifik grupp – den judiska – och att studera utställningsmediet utifrån ett 

grupperspektiv. Med avstamp i detta diskuterar jag representationens funktion och effekter på de 

kollektiva identiteterna.

   Övriga perspektiv jag diskuterar är musealisering av judendomen samt museernas eventuella roll 

som identitetsskapare. När det kommer till musealiseringen av judiska kulturuttryck använder jag 

Ruth Ellen Grubers bok  Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe (2002) för att 

skapa ett diskussionsunderlag angående de risker som föreligger inom ramen för denna process. Jag 

har även valt att inkludera Kerstin Smeds – professor i museologi vid Umeå Universitet – och 
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hennes perspektiv på museets roll som identitetsskapare för att sedan diskutera detta i uppsatsens 

avslutande del.

   Den för uppsatsen valda metoden är textuell analys, där jag genom att undersöka och tolka 

textuellt material analyserar och diskuterar representationernas funktioner utifrån begreppet 

kollektiv identitet. Jag har valt bort intervjuer som metod inom ramen för denna uppsats på flertalet 

grunder – den största variabeln har varit bristen på återkoppling från tillfrågade, vilket har gjort att 

jag valt att gå vidare med författandet av uppsatsen istället för att ägna värdefull tid åt väntan. Det 

har funnits en öppning för intervjuer under arbetets gång, men jag har varit tvingad att sätta en gräns 

för när denna tidsfrist måste anses vara förbrukad. Intervjumaterial hade säkerligen bidragit till 

intressanta perspektiv, men jag anser inte att frånvaron av intervjuer har förringat uppsatsens 

kvalitét.

Presentation av temat samt forskningsläge

Det tema jag arbetar utifrån är den judiska representationen i museal verksamhet med ett 

geografiskt fokus på Sverige. Det aktuella forskningsläget förefaller utgöra en utmaning, då 

majoriteten av den forskning som finns tillgänglig har ett annat geografiskt fokus än den studie jag 

skall genomföra inom ramen för min uppsats. Den största delen av den tillgängliga forskningen 

fokuserar på Polen, Tyskland eller Ryssland, inte på de Skandinaviska länderna, vilket gör att det 

inte finns någon specifik forskning att tillgå. Samtidigt som detta utgör en svårighet är det även en 

indikation på att det finns ett behov av att studera den judiska representationen inom svensk museal 

verksamhet inför framtida arbete med mångfald och inkludering.

   Museologins fackvetenskapliga tidsskrift Nordisk Museologi har under 2010-talet publicerat ett 

antal artiklar vilka fokuserar på mångfald, inkludering och etnicitet inom museal verksamhet, bland 

dessa museologen Liisa-Rávná Finbogs ”Gåkti ja goahti. Heritage work and identity at Vårdobåiki 

Museum" (2015:2), Ingeborg Hauge och Haci Akmans, professor i kulturvetenskap vid universitetet 

i Bergen, "Museum og mangfold i norsk kontekst" (2010:2), Vidar Fagerheim Kalsås, stipendiat vid 

institutionen för religion, filosofi och historia vid universitetet i Agder, "Minority history in 

museums. Between ethnopolitics and museology", (2015:2) samt Kirsten Egholks, kurator vid 

Köpenhamns Museum, och Susanne Krogh Jensens, verksam vid den informationsvetenskapliga 

akademin vid Köpenhamns Universitet, "Et multietnisk, alment boligområde på museum: 

Erfaringer fra et forskningsprojekt" (2014:2).

   Artiklar om judisk representation inom museal verksamhet är fåtaliga, men en publicerad artikel 

rör judisk representation i Östeuropa, nämligen Katalin Demes, dåvarande student vid institutionen 
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för kultur och samhälle vid Århus Universitet, “Jødiske museer, jødiske identiteter og stereotyper. 

Tilblivelse og udvikling af jødisk museumsvæsen i Bøhmen/Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet.” 

(2010:2). I en publicerad forskningsundersökning, "We need a visage in Finland" redogör Pia 

Feinik, student inom konsthistoria, kulturpolitik och heortologi vid Jyväskylä Universitet, för den 

finsk-judiska minoritetens syn på etablerandet av ett judiskt museum, en institution som ännu inte 

etablerats i Finland (2011:2).

   Representationer som fenomen och den omkringliggande problematiken kan undersökas genom 

litteratur präglad av det postkoloniala perspektivet. Historiskt sett har västvärlden givit sig rätten att 

definiera och värdera andra delar av världens befolkning med sig själva som idealbild, vilket har lett 

till partiska representationer. Denna process har diskuterats i ett flertal viktiga verk, bland dessa 

psykiatriern, debattören och filosofen Frantz Fanons Svart hud, vita masker (1952) och Edward 

Saids, litteraturkritiker och professor i litteraturvetenskap samt engelska, Orientalism (1978). 

Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson beskriver i sin bok Öst och väst: Tankar om Europa mellan 

Amerika och Asien  (2011) hur Europa som kontinent inte kan definiera sig själv utan den andre, det 

vill säga jordens övriga kontinenter.

   Bilden av den andre och hur denne representeras behandlas i boken Representation: Cultural 

Representations and Signifying Practices (1997), för vilken kulturteoretikern och sociologen Sturart 

Hall agerat redaktör. Utifrån dessa kritiska perspektiv på representationen av kulturer och etniciteter 

har nya möjligheter för utökad inkludering, mångfaldsarbete och reviderade perspektiv på historien 

skapats. Representationen av den judiska befolkningen behandlas bland annat i den amerikanske 

forskaren Ruth Ellen Grubers Virtually Jewish: Reinventing Jewish culture in Europe (2002). 

Representation och mångfald som ämne har resulterat i ett antal intressanta litterära verk med fokus 

på museal verksamhet och kulturmiljövård, bland annat Olivia Guntariks, föreläsare vid 

institutionen för medier och kommunikation vid Royal Melbourne Institute of Technology, 

Narratives of community: museums and ethnicity (2010), Erika  Wermelings, frilansjournalist och 

tidigare webbredaktör för Nordiska Museets Projekt Livsbild, Bredda mångfalden: En handbok om 

människor med funktionsnedsättning i museernas arbete (2015) samt Anders Högbergs 

Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården: Tankar, kunskaper och processer 2002-2012 (2013).

4 



Avgränsningar och källor

Då det för uppsatsen valda ämnet är brett till sin karaktär finns det ett behov av att avgränsa min 

undersökning. Jag har därför valt att fokusera på två museer – det Judiska Museet i Stockholm och 

Västerbottens Museum i Umeå. Det finns specifika motiv bakom dessa val – det Judiska Museet i 

Stockholm är det enda judiska specialmuseet i Sverige och är i en process av utveckling då de i 

skrivande stund har flyttat sin museala verksamhet till en ny lokal med en viktig historisk 

anknytning, Stockholms första judiska synagoga, samt bygger upp sina utställningar på nytt. På 

Västerbottens Museum i Umeå bedrivs i skrivande stund ett nytt, spännande projekt – Mångfald – 

Minoritet – Kulturhistoria – som skall utmynna i utställningen Prioritet: Minoritet med start i 

november 2017. Syftet med projektet är att genom samtidsdokumentation och insamlande skapa en 

bättre bild av de svenska minoriteternas villkor och liv i Västerbottens kommun. Det finns 

ytterligare ett skäl bakom min valda avgränsning, nämligen att jämföra ett specialmuseum med ett 

uttalat fokus på den judiska gruppen och dess tillvaro med ett mer allmänt, kulturhistoriskt 

länsmuseum som vill expandera och inkludera flertalet olika grupper i sin museala verksamhet.

   Mina källor består till största del av textuellt sekundärt källmaterial. Inom ramen för denna 

uppsats har jag till stor del använt mig av litteratur jag är bekant med sedan tidigare och som jag 

värderar källkritiskt högt. Urvalet av litteratur när det kommer till judendomen och musealt 

mångfaldsarbete har varit ytterst sparsamt, vilket har lett mig till att använda litteratur med fokus på 

andra grupper för att sedan applicera dess perspektiv på den judiska gruppen, till exempel genom 

mitt användande av Erika Wermelings bok Bredda mångfalden: En handbok om människor med 

funktionsnedsättning i museernas arbete (2015), utgiven av HandikappHistoriska Föreningen. 

Boken är aktuell, mycket grundläggande och erbjuder en överblickbar redogörelse för olika metoder 

när det kommer till att inkorporera en historia – i detta fall berättelsen om individer med 

funktionsvariationer – som tidigare inte ingått i den museala verksamheten och dess 

representationer, vilket passar min uppsats utmärkt.

   För att kunna presentera en övergripande bild av den judiska kulturen och hur denna musealiseras 

har jag använt mig av forskaren Ruth Ellen Grubers Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in  

Europe (2002). Mitt val av Gruber baseras inte endast på faktumet att hennes bok är en av få, om 

inte den enda, som angriper judendomens relation till museerna specifikt, utan också på hennes 

breda kunskaper om judendomen och samtida judisk debatt. Jag har även valt att använda mig av 

professorn Christine Hayes bok  The Emergence of Judaism: Classical Traditions in Contemporary 

Perspectives (2010) för att skapa en övergripande bild av judendomens splittring och förgrening i 

olika inriktningar, vilket är ett viktigt argument mot eventuella försök att homogenisera den judiska 
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gruppen. Hayes bok ersätter en från början tänkt bok inom ramen för denna uppsats, vilken jag tog 

beslutet att exkludera på basis av dess höga grad av subjektivt tyckande och entydiga tolkningar. 

Faktumet att Hayes bok från början inte var påtänkt för uppsatsen har inte påverkat kapitlets kvalitét 

utan har snarare givit det ett historiskt perspektiv på judendomen i förändring. Likt Ruth Ellen 

Gruber känner jag även en trygghet i användandet av Hayes på grund av dennes omfattande 

kunskaper om judisk kultur, särskilt klassisk judisk religiös litteratur och judendomen i antiken, 

ämnen Hayes forskar kring och lär ut i egenskap av professor i religionsvetenskap vid Yale 

University.

   En viktig del av min uppsats är att studera och diskutera de risker som föreligger med 

representationer av grupper, speciellt i en tid som i allt större utsträckning präglas av 

främlingsfientlighet. För att möjliggöra detta har jag valt att studera antisemitiska diskurser på det 

nationella planet vilka presenteras i boken Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige 

(2007), författad av idéhistorikern Henrik Bachner och kriminologen Jonas Ring. Bachners forsknig 

kretsar kring antisemitiska attityder och antijudiska diskurser och Bachners läsvärda idéhistoriska 

avhandling Återkomsten: Antisemitism i Sverige efter 1945 (1999), vilken jag tidigare analyserat 

inom ramen för mina idéhistoriska studier, fokuserar på samma teman. Anledningen till att jag valt 

att använda mig av Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (2007) istället för Bachners 

mer extensiva avhandling är undersökningens både kvantitativa och kvalitativa egenskaper, samt att 

jag anser att Bachner lyckats förmedla de centrala hållpunkterna av sin avhandling i en uppdaterad, 

mer koncentrerad form.

   För att studera Stuart Halls syn på kollektiva identiteter, vilket är det teoripaket uppsatsen ämnar 

utgå ifrån, har jag använt mig av Halls text “Old and New Identitites, Old and New Ethnicities" 

publicerad i boken Culture, Globalization and the World System: Contemporary Conditions for the 

Representation of Identity (1997). Min motivation att använda enbart en artikel i en antologi istället 

för att fördjupa mig i Stuart Halls extensiva publikationer är, likt fallet med Bachners publikationer, 

dess koncentrerade och överblickbara format vilket gör teorin mer lätthanterlig, ökar förståelsen 

kring den och gör den smidigare att applicera på min text. Min användning av Halls kortfattade, 

koncentrerade presentation av sin teori är således ett medvetet val.

   Förutom tryckta källor har jag även valt att undersöka det Judiska Museet i Stockholms 

utställningsverksamhet, vilket jag har gjort utifrån museets hemsida. Hemsidan erbjuder en 

lättöverskådlig sammanfattning av de utställningar museet skapat. Denna källa har varit 

fundamental för min undersökning av museets verksamhet och eventuella förändringar i denna över 

tid. 
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Disposition

Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel. Uppsatsens första kapitel, ”Att musealisera och 

kommersialisera judendomen” syftar till att studera med vilka medel den judiska kulturen 

musealiseras och kommersialiseras. Jag inleder kapitlet med att tala om hur synen på 

representationen har förändrats över tid i och med det postkoloniala perspektivet och hur detta 

påverkar museernas roll. Jag redogör även för två exempel på kommersialisering av judisk kultur 

och skillnaderna dem emellan. Vidare använder jag mig av forskaren Ruth Ellen Grubers perspektiv 

på judiska museers funktion och den exploatering av judiska kulturuttryck som förekommer.

   I uppsatsens andra kapitel, ”Stuart Hall och kollektiva identiteter”, redogör jag för 

kulturteoretikern och sociologen Stuart Halls teori om kollektiva identiteter, vilket är 

föreställningen om och känslan av att tillhöra en specifik grupp. Jag presenterar Halls perspektiv på 

kollektiva identiteter som ett fenomen i förändring, där begreppet kommit att präglas av nyansering 

samtidigt som det rört sig bort från homogeniteten. Jag presenterar även museologen Kerstin Smeds 

perspektiv på museets potential som identitetsskapande institution, vilket jag senare kommer att 

diskutera i den avslutande analysen.

   I uppsatsens tredje kapitel, ”Den regionala representationen – Västerbottens Museum och 

Prioritet: Minoritet", presenterar jag ett nytt mångfaldsprojekt vid Västerbottens Museum i Umeå 

med fokus på samhällsdokumentation, vilket syftar till att under 2017 samla in berättelser från 

Sveriges minoritetsgrupper, där den judiska gruppen utgör en del. Jag diskuterar vilka utmaningar 

museet står inför när de åtar sig en sådan uppgift, där homogenisering och stereotypiering är en 

potentiell risk. Utifrån frilansjournalisten Erika Wermelings bok Bredda mångfalden: En handbok 

om människor med funktionsnedsättning i museernas arbete (2015) kommer jag belysa viktiga 

hållpunkter när det kommer till att representera samhällsgrupper vars berättelse tidigare saknats i 

den museala verksamheten, likt den vision anställda vid Västerbottens Museum har för Prioritet: 

Minoritet.

   Inom ramen för uppsatsens fjärde kapitel, "Den nationella representationen: det Judiska Museet i 

Stockholm" undersöker jag det Judiska Museets utställningsverksamhet genom att sammanfatta 

innehållet i museets temporära utställningar samt dess basutställning sedan 2010 fram till museets 

temporära stängning 2016. Jag identifierar vilka teman som återfinns i uställningsverksamheten och 

undersöker om dessa teman förändrats över tid.

   I uppsatsens femte kapitel, "Att representera samhällsgrupper – vilka risker föreligger?" 

diskuterar jag olika antisemitiska diskurser i Sverige och hur museala representationer kan påverka 

dessa. Utifrån idéhistorikern Henrik Bachners och kriminologen Jonas Rings bok Antisemitiska 
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attityder och föreställningar i Sverige (2007) diskuterar jag riskerna med att ställa ut 

minoritetsgrupper på basis av grupptillhörighet och presenterar ett exempel på de reaktioner som 

kan uppkomma då museet som svensk, vit institution gör ett försök att nyansera sin 

utställningsverksamhet och revidera sina berättelser.

   Uppsatsens sista del består av en avslutande analys där jag diskuterar centrala hållpunkter för min 

uppsats. Jag diskuterar representationens funktion för den kollektiva identiteten – både internt som 

externt – samt den judiska kollektiva identiten kontra den nationella kollektiva identiteten och om 

dessa kräver skilda representationer. Jag diskuterar även hur kommersialisering och skapandet av 

stereotyper kan ha ett samband med museala representationer samt vilka risker som föreligger med 

detta och hur samarbete och dialog mellan museer och externa parter kan vara en metod för att 

skapa ett rum för tolerans och utgöra ett starkare skydd mot de främlingsfientliga krafter som 

återfinns i vårt samhälle idag.
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1. Att musealisera och kommersialisera judendomen

För det museum som bär på visionen om ett utökat mångfaldsarbete finns flertalet aspekter och 

potentiella utmaningar att ta hänsyn till. Hur musealiseras och gestaltas en kultur, en etnicitet eller 

en religion på det mest lämpliga sättet och vem har tolkningsföreträde när det kommer till den 

komplexa urvalsprocessen? Marzia Varutti, forskarassistent vid School of Museum Studies i 

Leicester, beskriver museet som en priviligerad plats för representationen av kollektiva identiteter 

och föreställningar om tillhörighet. På grund av sin priviligerade status kan museet, enligt Varutti, 

kartlägga de förändringar vilka påverkar kulturella identiteter i det moderna, multikulturella 

samhället.

   Varutti belyser hur samhället i den postkoloniala tiden börjat studera den hegemoniska 

utställningsverksamhet som tidigare bedrivits inom museal verksamhet, studier som öppnat nya 

dörrar inom kulturstudier, antropologi och museologi. Museerna har med tiden givits en mer aktiv 

roll när det kommer till att främja inkludering och interkulturell dialog som ett led i ett utökat arbete 

kring multikulturalism. Etniska och inhemska grupper gör allt större anspråk på att utmana de 

entydiga historier om nationalstaten vilka tidigare presenterats inom den museala verksamheten, 

men de ligger även i farozonen för att exotifieras och exploateras i kulturturismens namn.

   Varutti diskuterar hur modern forskning arbetat kring museernas inkluderande potential samt hur 

etniska och inhemska grupper i postkoloniala, multikulturella samhällen kan vara delaktiga i 

representationen av det egna kulturarvet. Sådana satsningar producerar ofta motberättelser, vilka 

ifrågasätter det heterogena, entydiga narrativ som historiskt varit vanligt förekommande vid 

museerna.1 En musealisering av judendomen är en musealisering av ett stort, komplext koncept,  

som inte låter sig göras utifrån enstaka isolerade föremål.

   I boken Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe (2002) belyser Ruth Ellen Gruber, 

en amerikansk journalist och forskare som i över 25 år skrivit om judiska frågor i Europa, hur judisk 

kultur representeras i museal verksamhet och hur den även kommersialiseras i turismens namn. 

Gruber belyser hur människor minns det som de inte kan minnas direkt genom representationer, 

bland dessa de museala representationerna, där museibesökarens respons och reaktion till stor del 

beror på genom vilket medium presentationen sker, inte vad som presenteras. Gruber argumenterar 

för att det förekommer en exploatering och en kommersiellt driven marknadsföring av judisk kultur 

och judiska platser som turistattraktioner. Denna marknadsföring och turism är en bidragande faktor 

när det kommer till att definiera vad som är, eller åtminstone vad som skulle tänkas kunna vara, 

1 Marzia Varutti, "Indexes of Exclusion", i Narratives of Community: Museums and Ethnicity, red. Olivia Guntarik 
(Edinburgh, 2010), s. 319-320.
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judiskt. Inom ramen för turismen kan både judar som grupp och den judiska världen exotifieras eller 

skildras som en del av en bredare regional eller nationell kontext. Den judiska befolkningen och 

dess traditioner kan representeras som antingen en levande del av samhället, eller en era som för 

länge sedan har försvunnit.2

   Judendomen och dess kultur kan även kommersialiseras genom att den paketeras som en eller 

flera produkter – någonting att äta eller dricka, musik att lyssna på, souvenirer att köpa och personer 

att betrakta med beundrande blickar. Gruber pekar på hur en sådan process där en komplex, 

mångfacetterad kultur reducerad till mindre beståndsdelar lätt leder till stereotyper.

   De individer som arbetar med utformningen av den museala verksamheten och museiupplevelsen 

använder ofta judiska symboler, en hebreisk textning eller text av det latinska alfabetet med ett 

typsnitt som skall påminna om det hebreiska och judisk musik, både den mer religiöst betingade och 

klezmer3. Detta skapar känslan av att komma närmare judendomen och föreställningen om ett 

judiskt liv, en judisk historia eller en verklighet, men som ofta inte representerar den verklighet som 

rådde för de judiska invånarna utan mestadels är inspirerad av och formad efter en kombination av 

fakta, fiktion och rena fantasier.4

1.1 Två exempel på kommersialiseringen av judisk kultur och dess olikheter

Min ståndpunkt är att det finns olika former av kommersialisering och att det inom dessa 

förekommer skillnader när det gäller den judiska gruppens egna delaktighet i 

kommersialiseringsprocessen, samt vem som är den tilltänkte mottagaren.

   I det Judiska Museets lokal återfanns, förutom ett mindre antal dekorativa föremål, mestadels 

litteratur till försäljning vilka ibland anknöt till den utställningsverksamhet som bedrevs på platsen. 

När Skribenten Eva Bäckstedt recenserade det Judiska Museets utställning ”SOUL FOOD – om 

judisk mattradition och kokkonst” på uppdrag av Svenska Dagbladet, belyste denne i sin recension 

att det fanns en kokbok att tillgå för den som besökte museibutiken.5 Även om Bäckstedt inte 

nämner kokbokens titel refererar hon troligtvis till boken Judisk mat i svenskt kök: Mat, minnen & 

tradition (2003), ett antagande som stärks ytterligare då Inger Alestig, recensent för den kristna 

morgontidningen Dagen, väljer att belysa hur utställningen och dess innehåll byggts upp kring 

2 Ruth Ellen Gruber, Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe (Berkeley, 2002), s. 125-126.
3   Klezmer är benämningen på en musikgenre framförd av judiska musiker, klezmorim, framför allt från Östeuropa.
     Klezmer har sin grund i folklig musik, men har över tid kommit att influeras av olika platser inom den judiska
     diasporatillvaron.
4 Ruth Ellen Gruber, Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe (Berkeley, 2002), s. 126-127.
5 Eva Bäckstedts recension av utställningen ”SOUL FOOD – om judisk mattradition och kokkonst” i Svenska 

Dagbladet 13/11-2013, https://www.svd.se/matigt-utan-doft-och-smak, hämtad 2017-03-28.
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innehållet i denna bok.6 Boken är utgiven av Hillelförlaget, ett bokförlag vars verksamhet startades 

för att publicera läromedel om judiska ämnen på det svenska språket, men som idag enligt dem 

själva även publicerar verk relaterade till mer allmänna teman, där både den judiska gruppen och 

den läsande allmänheten är den tilltänkta målgruppen.7 I förordet till Judisk mat i svenskt kök: Mat, 

minnen & tradition (2003) talar författarna Eva Fried, Marina Burstein och Chaja Edelmann om de 

svenska judarna ur ett vi-perspektiv, vilket indikerar att författarna anser sig vara bärare av en judisk 

identitet.8 

   Judisk mat i svenskt kök: Mat, minnen & tradition (2003) är en bok vilken författats av judiska 

författare, utgivits av ett förlag som är bekanta med böcker angående judiska teman och titeln på 

boken är en tydlig indikator för potentiella köpare att det är en produkt med judiskt tema som säljs. 

Det judiska deltagandet i formgivningen av produkten är påtagande. Sökningar på tre kända svenska 

bokhandlar – Adlibris, Bokus och Akademibokhandeln – renderar inga träffar där boken går att 

köpa, ett mönster som upprepar sig vid eftersökningar hos Hillelförlaget, det förlag vilket 

producerat boken. Fastän Judisk mat i svenskt kök: Mat, minnen & tradition (2003) fanns tillgänglig 

på det Judiska Museet i augusti 2016 var den, för de som inte aktivt besökte museet, svårtillgänglig.

   Finns det en konsensus om vilka delar av den judiska kulturen som det är accepterat att 

kommersialisera och finns det föremål vilka är mer skyddade av den egna gruppen än andra? Judisk 

mat i svenskt kök: Mat, minnen & tradition (2003), som fanns tillgänglig för försäljning på det 

Judiska Museet hade judiska författare, ett bokförlag med fokus på bland annat judiska ämnen och 

såldes – med förtydligande om att den matlagning som porträtterades hade ett judisk tema – på ett 

begränsat antal platser. Chansen när det kommer till att någon skall råka stöta på boken och köpa 

denna omedveten om vad den förmedlar måste anses vara i det närmaste obefintlig. Vad händer om 

produkter vilka är väldigt lika judiska kulturella uttryck börjar säljas av externa parter och till den 

breda massan istället?

   I det Judiska Museets basutställning återfanns en så kallad tallit, en judisk bönesjal med ett 

mycket karaktäristiskt utseende. Den ljusa sjalen med ränder i blått försedd med knutna fransar, 

vilka skall representera påbuden och förbuden i Torah, har en stark religiös förankring och bärs av 

män under bön i synagogan.9 I januari 2016 dök ett nytt plagg upp i sortimentet hos det svenska 

detaljhandelsföretaget H&M Hennes & Mauritz AB, förkortat H&M, vilket var påfallande likt en 

6 Inger Alestigs recension av utställningen ”SOUL FOOD – om judisk mattradition och kokkonst” i Dagen 30/10-
2013, http://www.dagen.se/kultur/sinnligt-om-judisk-matkultur-1.105799, hämtad 2017-03-28.

7 Hillelförlagets hemsida, http://www.hillelforlaget.se/index.php?id_cms=6&controller=cms&id_lang=3, hämtad 
2017-03-28.

8 Eva Fried, Marina Burstein och Chaja Edelmann, ”Förord”, i Judisk mat i svenskt kök: Mat, minnen & tradition 
(Stockholm, 2003).

9 Nationalencyklopedins sida om tallit, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tallit, 
hämtad 2017-03-28.
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tallit. Den amerikanska tidningen The Atlantic refererade till plagget som ett märkligt försök att 

sudda ut gränsen mellan det religiösa och sekulära genom att anamma ett religiöst plagg buret av en 

minoritet och marknadsföra det som ett trendplagg för medelklassen. Föremålets ursprungliga 

bruksområde hade dessutom försvunnit, då den sjal H&M lanserat inte motsvarade de 

kvalifikationer som krävs i materialet, storleken och knutarna för att anses godkänd för religiöst 

bruk.10 På H&Ms hemsida placerades sjalen dessutom under avdelningen för accessoarer riktade till 

kvinnliga bärare, vilket inte är en grupp som vanligtvis bär tallit. Samma dag som The Atlantics 

artikel publicerades gjorde H&M ett uttalande till det inflytelserika amerikanska modemagasinet 

Vogue, vilket publicerades på Vogues hemsida. H&M bad om ursäkt till de hos vilka plagget väckt 

anstöt, försäkrade att enbart små kvantiteter sålts och förtydligade att alla skall känna sig välkomna 

att handla hos H&M. Vidare tog H&M avstånd från politiska och religiösa ståndpunkter och sade att 

randiga plagg var en av säsongens trender, från vilket de tagit inspiration utan att vilja göra någon 

upprörd.11

   Det finns många intressanta skillnader och potentiella anledningar till varför det första fallet av 

kommersialisering inte väcker anstöt, medans det andra orsakar protester. Fyra faktorer att ta i 

beaktande är vad som säljs, av vem, i vilket syfte och till vilka. I det första fallet säljs en produkt på 

temat matlagning och i det andra fallet uppvisar produkten tydliga likheter med ett judiskt, religiöst 

plagg. Trots att judisk matlagning präglats starkt av religion, tradition och historia förefaller 

matlagning vara ett mer allmängiltigt tema med en etablerad plats utanför den religiösa sfär i vilken 

den judiska bönesjalen hör hemma. Judisk matlagning har varit kommersialiserad och tillgänglig för 

allmänheten genom delikatessaffärer och restauranger, medan tallit, vad det förefaller, inte har 

kommersialiserats av den egna gruppen på samma sätt. En annan faktor som omger produkterna är 

tydlighet – i bokens fall är det tydligt att judisk mat är det aktuella temat och det går inte att vara 

omedveten om vad som säljs. I fallet med sjalen är inte dess likheter med bönesjalen tydliga för 

konsumenten. Detta behöver inte bero på att H&M har en dold agenda över huvud taget, speciellt 

inte om det egna plaggets liknelse med bönesjalen varit omedveten. Bristen på kunskap om hur en 

bönesjal ser ut och de likheter som finns mellan denna och den sjal H&M lanserat gör dock att det 

blir svårt för konsumenterna att ta ställning till om denne vill investera i plagget. 

   Detta berör den andra samt den tredje faktorn – vem är det som säljer produkten och i vilket 

syfte? I fallet med boken  Judisk mat i svenskt kök: Mat, minnen & tradition (2003) skapades den av 

medlemmar ur den judiska gruppen och publicerades av ett förlag vilket tidigare publicerat litteratur 

10 Emma Greens artikel ”H&M's New Scarf Looks Remarkably Like a Jewish Holy Garment” i The Atlantic 8/1-2016, 
https://www.theatlantic.com/notes/2016/01/hm-tallit-jews-religion-fashion/423249/, hämtad 2017-03-28.

11 Scarlett Conlons artikel ”H&M Apologises Over Scarf” i Vogue 8/1-2016. http://www.vogue.co.uk/article/hm-
apologise-for-scarf-said-to-resemble-tallit-prayer-shawl, hämtad 2017-03-28.
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med judisk tematik. Det är inte möjligt att fastslå om det fanns en förhoppning om ekonomisk 

vinning med produkten, eller om målsättningen var att sprida kunskap och inspiration i bokform, 

vilket är ett lätthanterligt och säljbart format. H&M, å andra sidan, är ett börsnoterat aktiebolag och 

eftersom aktieägare bidrar till bolagets aktiekapital, föreligger det en vision om att aktiebolaget 

skall gå med vinst – och resultera i en utdelning till sina ägare.

   Ansvariga för det uttalande som publicerades för H&M sade i sitt uttalande att alla är välkomna 

att handla i H&Ms fysiska butiker och online, vilket rör den fjärde faktorn – vem är det som 

produkterna säljs till? Svaret när det kommer till H&M är just detta; H&M är en stor affärskedja 

med global omsättning. Den som har ekonomiska förutsättningar för det och har tillgång till butiken 

är välkommen att handla där – kläder och detaljhandel berör en stor mängd människor världen över 

och förutsättningarna att finna ett H&M i närheten måste anses vara relativt goda. I fallet med 

Judisk mat i svenskt kök: Mat, minnen & tradition (2003) är förutsättningarna annorlunda, 

åtminstone när den inte är möjlig att beställa via internet och inte är en regelbunden del av 

sortimentet hos svenska bokhandlare. I det Judiska Museet fanns det tillgång till bokhandeln utan 

att betala entré till museet – precis som att det inte kostar något att endast gå in på H&M – men 

bokens tillgänglighet är kraftigt begränsad i jämförelse med den försäljning H&M bedriver. Även 

om alla besökare på museet är välkomna att köpa boken är det min tes att den potentiella andelen 

köpare som tar sig till det Judiska Museet med syfte att investera i produkten är mindre än den 

grupp som beger sig till H&M för att handla. H&M är en större plattform för att sälja till en större 

grupp människor.

   Denna diskussion kan summeras i korthet – boken Judisk mat i svenskt kök: Mat, minnen & 

tradition (2003) har författats av medlemmar av den judiska gruppen, vilka har skapat en produkt 

kring tidigare kommersialiserade teman – judisk matlagning – och tillgängligheten på boken har 

varit begränsad till den grad att potentiella köpare aktivt behövt söka efter dem. Den sjal H&M sålt 

uppvisar tydliga likheter med ett starkt religiöst och tidigare inte kommersialiserat objekt där 

objektet helt avskilts från dess ursprungliga mening och bruk, och sålts till konsumenter vars 

sökande efter en liknande produkt inte behöver vara lika aktivt eftersom tillgängligheten på 

produkten har varit större. Enligt mitt synsätt är det inte enbart vad som säljs som utgör 

huvudfrågan, utan också av vem, i vilket syfte och till vilka. På basis av dessa faktorer är det min 

egen tes att boken Judisk mat i svenskt kök skulle kunna säljas av de flesta museer i anslutning till 

museal verksamhet utan att detta skulle ifrågasättas, medan försäljningen av bönesjalar på samma 

plats skulle vara problematiskt, oavsett museets inriktning och oavsett om sjalarna var äkta eller inte 

– de äkta sjalarna tjänstgör som utställningsföremål och det är svårt att finna en logisk orsak till att 

sälja oäkta sjalar i samband med museal verksamhet, förutsatt att köpkraften inte är väldigt stark. 
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Det förefaller finnas somliga kulturella uttryck vilka får kommersialiseras och säljas utan att möta 

någon större kritik, medans andra kulturella uttryck verkar vara ömmare tår, där 

kommersialiseringen av dessa skapar upprörda känslor. Jag tror att det finns judiska produkter vars 

kommersialisering kommer ifrågasättas och kritiseras inom den egna gruppen oavsett vem säljer, 

vem som marknadsför och vem som gör ekonomisk vinning på dem, samt oavsett vem som är den 

tilltänkta konsumenten. En produkt som den sjal H&M erbjöd i sitt sortiment kommer troligen att 

skapa upprörda känslor oavsett om den säljs i H&Ms butiker, på det Judiska Museet eller på ett 

länsmuseum som Västerbottens Museum – det är en produkt som i alltför stor utsträckning liknar ett 

objekt – tallit – vars bruksområde och tilltänkta användargrupp är så starkt förutbestämd och det är 

enbart till detta ändamål produkten skall säljas. Problemet här förefaller inte vara att produkten säljs 

– utan av vem, i vilket syfte och till vilka.

1.2 De Judiska museernas funktion

Gruber belyser den breda verksamhet som de judiska museerna i Europa arbetar utifrån – de skall 

föra en balansakt mellan att informera och underhålla, samtidigt som de skall upplysa och vara 

estetiskt tilltalande. Likt museer i allmänhet är de judiska museernas verksamhet uppbyggda kring 

att samla, vårda och visa kulturella artefakter. Denna representation blir en bekräftelse av en judisk 

identitet och judiska traditioner. De judiska museerna kämpar även med behovet av att visa 

civilisationens lidande, orsakat av förföljelse och förstörelse, vilket inkluderar frågor som rör 

ansvar, delaktighet och skuld. Förintelsen är problematisk för den museala verksamheten, då det 

som presenteras betraktas med glasögon obönhörligen färgade av förståelsen om Förintelsen. De 

artefakter som är äldre än andra världskriget ses som överlevare.12 En viktig fråga här blir hur de 

judiska museerna eller de externa museer som arbetar med att inkludera den judiska kulturen i sin 

verksamhet skall förhålla sig till Förintelsen och dess plats i den judiska berättelsen. I de fall där 

föremål äldre än Förintelsen enbart betraktas som överlevare går en lång, färgrik historia förlorad. 

Judarnas historia blir istället definierad utifrån hur ickejudiska grupper påverkat och format den, där 

Förintelsen blir den mest betydande faktorn. Utan att vara ett historiskt skeende vars verkställande 

sprungit ur den judiska gruppen – etnisk som religiös – eller dess kulturuttryck är det ändå utifrån 

Förintelsen den judiska gruppen ofta uppmärksammas, inte för den långa historia innan den stora 

vågen av antisemitism som uppträdde under 1800-talets senare del och 1900-talets första del.

   Etablerandet av ett judiskt museum kan, enligt Gruber, ses som en meningsfull ritual eller instiftas 

på grund av att det finns en föreställning om att det är rätt att göra det just nu. Besökarna uppvisar 

12 Ruth Ellen Gruber, Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe (Berkeley, 2002), s. 155.
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en liknande karaktär; deras reaktion på den museala representationen handlar ofta om Förintelsen 

och vikten av att upplysa om detta historiska skeende för att förhindra att en sådan tid skall komma 

åter.

   De judiska museerna utgör en struktur ur vilken kollektiva minnen kan byggas. De är publika, ofta 

politiska, platser där utställningar kan spela en viktig roll i att definiera vad som är judisk kultur – 

vad som borde och måste kommas ihåg samt varför och hur föremål skall representeras och 

kommas ihåg.13 Ett tillägg till Grubers text är vikten av att se till vilka föremål och berättelser som 

inte ställs ut, vilket i sig är en del av urvalsprocessen. Då urval och tillgång till det offentliga 

rummet, vilket representation inom museal verksamhet utgör, ofta är en fråga om makt är de 

bortglömda eller till och med bortvalda berättelserna intressanta när det kommer till att studera hur 

en grupp eller en kultur presenteras och gestaltas – oavsett om det är en extern grupp eller den egna 

gruppen som representerar sig själv.

   Gruber ställer upp ett antal frågor som rör den museala verksamheten vid judiska museer, 

frågeställningar som är passande att applicera på museal verksamhet i allmänhet, oavsett museets 

inriktning. Frågorna gäller vad de judiska museerna i Europa bör representera, visa och lära ut, hur 

de bör göra det, till vem och möjligen viktigast av allt, av vem och ur vilket perspektiv?

   Georg Haber, tidigare verkställande direktör vid det judiska museet i Wien, ansåg att ett judiskt 

museum måste inkludera den judiska gemenskapen i samhället – utan att göra detta försvinner 

möjligheten till ett vederhäftigt judiskt museum.14 Detta är en intressant definition då den visar på 

en tankestruktur där föremålen inte i sig är nog för att utgöra en fullständig museal verksamhet. 

Säkerligen existerar det individer vars kunskaper inom judaistik är tillräckligt goda för att ställa ut 

föremål med anknytning till den judiska kulturen och i många fall förse den med korrekt proveniens 

utan att för denna skull anse sig vara en del av den judiska gemenskapen. Det förfaller förhålla sig 

så att Haber ser behovet av en ytterligare nivå, där museet inte utformar en utställning om en grupp, 

utan i samarbete med denna. För att ställa ut en kultur behövs människorna inom kulturen och deras 

kunskap – annars blir gestaltningen bristfällig, om inte rent av falsk.

   Det är min åsikt att Habers perspektiv måste anses modernt och ett steg i en utvecklingen mot 

inkluderande, då det ifrågasätter legitimiteten hos ett stort antal historiska kulturmuseer, vars 

samlingar och museala verksamhet i historiskt perspektiv byggt på en maktstruktur dominerad av 

vithetsnormer och koloniala tankestrukturer i samspel med föremål de tillskansat sig genom 

kolonial verksamhet.

13 Ruth Ellen Gruber, Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe (Berkeley, 2002), s. 156.
14 Ibid., s. 156-158.
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2. Stuart Hall och kollektiva identiteter

I boken Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe (2002) nämde forskaren Ruth Ellen 

Gruber att en museietablerad representation av judendomen utgör en bekräftelse av en judisk 

identitet och de traditioner som anses relaterade till denna. Gruber talade även om museerna som 

skapare och upprätthållare av kollektiva minnen, där ordet kollektiva indikerar att det finns en 

grupp vars identitet stärks och bekräftas genom den museala verksamheten. En viktig frågeställning 

som berör detta antagande är huruvida det existerar en kollektiv, judisk identitet –  och om så är 

fallet, är den tillräckligt särpräglad, homogen och statisk för att låta sig representeras?

   En person som fört teoretiska diskussioner om så kallade kollektiva identiteter –  föreställningen 

om att tillhöra en gemensam grupp –  är den jamaicansk-brittiska kulturteoretikern och sociologen 

Stuart Hall. Hall talar om olika kollektiva sociala identiteter, vilka har formats och cementerats 

genom den långa historiska process som har producerat den moderna världen. Synen på kollektiva 

identiteter har dock förändrats med tiden – de kan inte längre ses som homogena, vilket tidigare har 

varit fallet. Numera finns en större förståelse för identiteternas inre motsägelser och fragmentationer 

och gruppernas stora heterogenitet är en viktig faktor att ta hänsyn till.

   Föreställningen om en stabil och konkret social identitet vilken passivt utgör ett fundament för 

identifikation är inte längre gångbar. Kollektiva sociala identiteter i former av huvudkoncept och 

kodex – vilka en individ identifierar sig med genom att se till egna positioner i förhållande till 

föreställningen om identiteten – är inte längre ett förklarande koncept genom vilket människan kan 

finna sig själv.15

   Hall hävdar att den tidigare rådande diskursen angående identitet kasserats och att det i dess plats 

uppstått ett behov av en ny diskurs angående begreppet. Människan som samhällsvarelse behöver 

en känsla av identitet – och detta när denna känsla redan gått förlorad. Hall argumentar för att den 

egna identiteten aldrig är fullbordad, utan är ett fenomen i en ständig process av förändring och 

utveckling. Den historiska föreställningen om ett fixerat, sant själv vilken människan ständigt 

närmar sig genom personlig utveckling och medvetenhet – en föreställning Hall kopplar ihop med 

den tyske filosofen Friedrich Hegel (1770-1830) – måste problematiseras. Det finns inget sant själv 

dolt för oss vilket väntar på att avslöjas genom en tillräcklig ackumulation av kunskap.16

   Denna syn på en aldrig fullbordad identitet, ständigt i en process av förändring, borde vara nog för 

att svara på frågan om huruvida den judiska kollektiva identiteten är statisk nog att låta sig avbildas 

15  Stuart Hall, “Old and New Identitites, Old and New Ethnicities”, i Culture, Globalization and the World System: 
Contemporary Conditions for the Representation of Identity, red. Anthony D. King (Minnesota, 1997), s. 45-46.

16  Ibid., s. 46-47.
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och representeras – och svaret på frågan borde vara ett klart, slutgiltigt nej. De människor som ryms 

inom den kollektiva identiteten förändras alltid, därav är den kollektiva identiteten alltid föränderlig 

på grund av dess medlemmar. En viktig fråga här är om det föreligger ett behov av en representation 

sanningsenligt fastslagen i sten, eller om det möjligtvis inte är vad som representeras i sig som är 

den huvudsakliga bevekelsegrunden för att inkorporera olika grupper och kollektiva identiteter i den 

museala verksamheten, utan snarare att bli sedd och erkänd genom den legitimering som en museal 

representation kan tänkas innebära? En annan viktig faktor att ta hänsyn till innan representationen 

av en kultur förkastas på grund av dess ständiga förändring är att den judiska kulturen präglas av 

traditioner, världssyn och praktiker vilka återskapas om och om igen, trots att de individer vilka 

anser sig vara bärare av denna kollektiva identitet skiftar med tiden. Även fast många olika aspekter 

inom den judiska kulturen är statiska finns det potential till förändring inom kulturen och vad det 

innebär att vara judisk, en förändring som sker i takt med samhället i övrigt.

   Hall nämner även att kollektiva identiteter inte längre ses som homogena, utan är bärare av ett 

större mått heterogenitet. Denna utveckling borde även försvåra för museerna att skapa en 

koncentrerad bild, ett tvärsnitt av en grupp. Desto större homogenisering inom den kollektiva 

gruppen, desto lättare blir det att isolera teman inom gruppen vilka kan utgöra representanter – eller 

stereotyper – för gruppen som helhet inom utställningsverksamheten.

   Enligt Hall bär människan på spåren av ett förflutet och en återblick till detta förflutna är aldrig 

fullständigt objektivt i sitt uttryck. Historien är alltid återberättad, återupptäckt och pånyttfödd. 

Människan återvänder till det egna förflutna genom historia, genom minnet och genom en lust att 

göra detta – inte genom bokstavliga faktum och totala sanningar. Hall pekar på ett viktigt arbete 

som utförts inom ämnesramarna för feministisk historia, svart historia och arbetarklassens historia 

där muntliga vittnesmål från individer som historiskt inte ansets haft auktoritet att skriva historia har 

återfunnits, där de muntliga vittnesmålen ändå inte kan användas som en bokstavlig sanning utan 

också måste läsas – och tolkas. De är narrativ som förvisso kan plockas fram, men inte kan 

användas som en sanning att mäta historien mot. Historien lämnar inga sådana äkthetsgarantier.17

   För den som håller med Hall om att berättelser och minnen är subjektiva och att det inte finns en 

garanti för att dessa är bevis för en historisk sanning finns här värdefull information när det gäller 

museala representationer – ett minne, en berättelse och en erfarenhet kan inte anses vara 

allmängiltig som representation för den kollektiva identiteten som helhet. Bakom 

gruppgemenskapen finns alltid en mänsklig, individuell faktor som utgör en del av den kollektiva 

identiteten. Berättelser och minnen har en individuell, mänsklig kvalitet – även om personen agerar 

17  Stuart Hall, “Old and New Identitites, Old and New Ethnicities”, i Culture, Globalization and the World System: 
Contemporary Conditions for the Representation of Identity, red. Anthony D. King (Minnesota, 1997), s. 58.
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i egenskap av bärare av en kollektiv identitet – vilken är viktigt att komma ihåg. På grund av den 

mänskliga faktorn, där subjektiviteten och känslor färgar minnen och berättelser, blir det viktigt att 

som museum belysa att dessa berättelser är just detta – de är berättelser. Berättelsen är inte klinisk, 

kvantitativ fakta utan är bärare av kvalitativa egenskaper. Det gör den inte mindre värd att lyssna 

till, men att försöka förändra det subjektiva till objektiva sanningar är ett vanskligt åtagande, lika 

vanskligt som att förbise den individuella faktorn inom kollektiva identiteter.

   Utifrån Halls teorier om identitet blir musealiseringen av kulturella föremål en synnerligen udda 

process. Kollektiva sociala identiteter – vilka utgör grupper – är enligt Hall inte fixerade utan 

ständigt i en process av utveckling, varför skulle det då finnas ett behov av att representera dessa i 

utställningar över huvud taget? Varför skall en specifik tidpunkt i en lång kedja av utveckling frysas 

i tiden, likt ett fotografi, för att sedan ställas ut, då den lika snabbt kommer vara inaktuell i takt med 

att de identiteter som representeras ständigt skiftar, aldrig stagnerande. Blir en representation 

omedelbart inaktuell i sekunden efter att den föds? Den kollektiva identiteten förändras ständigt, 

varpå museiutställningar och representationer, vilka ofta, men inte alltid, är historiska minnen 

förmedlade genom föremål och text, ständigt måste förändras med dessa. Är det dock verkligen 

troligt de museala representationerna kan utvecklas i takt med den grupp den påstår sig 

representera? Studiet av historiska föremål kan vara estetiskt tillfredsställande och en 

kunskapsutvecklande aktivitet, men kan dess representationer spela en identitetsskapande roll?

2. 1 Museet som identitetsskapande instutition

I artikeln "Vad är museologi?" i RIG: kulturhistorisk tidskrift (2007:2) behandlar Kerstin Smeds, 

professor i museologi vid Umeå Universitet, ett ämne som relaterar till dessa frågeställningar. 

Smeds beskriver hur musealiseringen av föremål – då de tas från sin ursprungliga funktion och 

placeras i det museala rummet – gör att föremålet får representera liv, ett liv det själv förlorat.18

Det hela kunde kallas en kulturarvsparadox: föremålet bevaras uttryckligen för att vi önskar förlänga dess liv 

som ”bärare” av våra liv, men samtidigt ”dör” det och blir oåtkomligt för oss, som lever här och nu. Allt 

trendigt prat om att vi ”umgås med tingen” och ”skapar identitet” genom att glo på föremål i en skottsäker 

vitrin, är minsann en sanning med modifikation.19

Smeds talar även om att minnen har fått en roll minst lika viktig som de materiella 

representationerna genom föremål.20 Detta utgör ett potentiellt problem för museer, i de fall där 

18 Kerstin Smeds, "Vad är museologi?",  RIG: Kulturhistorisk tidsskrift (2007:2): s. 66-67.
19 Ibid., s. 67.
20 Ibid., s. 68.
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besökarna tror att museer gör anspråk på att förmedla en samfällig helhetsbild av en komplex 

historia. Därför måste anställda vid museerna vara nogranna med att lyfta fram 

historieberättandet som ett perspektiv påverkat av subjektiva tolkningar och inte förutsätta att 

besökarna automatiskt reflekterar över detta. Ett föremål vilket tillfogas ett tillhörande minne är 

inte per se en historisk sanning, utan en del i byggandet av en bild av, eller en föreställning om, 

en historisk helhet.

   Ett föremål är, i egenskap av ett fysiskt ting, neutralt. Det är när föremålet skapas och används 

som det får en funktion, en identitet, för användaren. Musealiseringsprocessen, vilken fråntar 

föremålet dess bruksverklighet, gör att föremålets uppgift blir att representera sin svunna 

verklighet. Vid sidan av eventuell proveniens, vilket är ett hjälpmedel för ackumulation av 

kunskap, försvåras föremålets interaktion med besökaren, vilket även hämnar dess potential att 

skapa mening eller identitet. Ett exempel fanns på Judiska Museet i Stockholm, där museet i 

maj 2016 utsåg Torapekaren21 till månadens föremål. Torapekaren – eller yad, som den även 

kallas – har ett antal viktiga funktioner och innebörder vid studiet av Torah, bland annat att se 

till att läsaren av rullarna kan hålla koll på var i texten denne befinner sig utan att vidröra de 

sköra föremålen. En ytterligare viktig innebörd när det kommer till bruket av yad är de 

individer som tolkar beröringen av pergament – bestående av djurskinn – som en process vilket 

lämnar läsaren rituellt oren. Orenhet gör helgedomarna obeboerliga för Gud.22 Yad är ett viktigt 

föremål inom sin kultur, men med knapphändig text bakom plexiglaset i montern, omgiven av 

andra vackra och mer iögonfallande föremål, talar den troligtvis mest till de personer som redan 

innan kan identifiera sig med föremålet – dess möjlighet till identitetsskapande och förståelse är 

således kraftigt begränsad. Dess förmåga att tilltala de individer vilka är bekant med 

Torapekaren och den praxis som omger läsandet av Torah i synagogan är dock starkare, vilket 

gör att de individer som har rätt förutsättningar att tolka föremålet och bruket av detta blir 

delaktiga i en större, övergripande kollektiv identitet.

   Om en museal representation fungerar som en bekräftelse av känslan av en grupptillhörighet 

hos de individer som kan identifiera sig med föremålen snarare än en för identitetsskapande 

verksamhet hos de utanför den avsedda gruppen som besöker utställningarna, för vem finns 

dessa specialmuseer eller riktade utställningar? Är det så att det är representationen –  faktumet 

att gruppen över huvud taget ges en plats på den museala, offentliga arenan – som är den 

egentliga funktionen bakom representationen? Inte kunskapsutveckling eller att berätta en 

21 En torapekare är ett stavformat hjälpmedel försedd med en liten hand i ena änden. Handens pekfinger, vilket pekar 
utåt, visar var i Torah läsaren befinner sig. Torapekaren är ofta gjord i silver, även om den förekommer i många olika 
material.

22 Christine Hayes, The Emergence of Judaism: Classical Traditions in Contemporary Perspective (Minneapolis, 
2011), s. 36.
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berättelse för de som befinner sig utanför den judiska gruppgemenskapen och inte anser sig 

tillhöra den judiska kollektiva identiteten – riktig eller föreställd? I sådana fall torde judiska 

museernas raison d'être vara att bekräfta den egna gruppens samhörighet och att vara en viktig 

faktor när det kommer att stärka känslan av judendomen som en kollektiv identitet. 
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3. Den regionala representationen och dess utmaningar – Västerbottens Museum och 

Prioritet: Minoritet

I Charlotte Hyltén-Cavallius, forskningsarkivarie vid institutionen för språk och folkminnen vid 

dialekt- och fornminnesarkivet i Uppsala, bok Älskade museum: Svenska kulturhistoriska museer 

som kulturskapare och samhällsbyggare (2016) framgår att det under det senaste decenniet 

framkommit en ökad medvetenhet angående museernas utveckling av mångfaldsarbete. 

Museiforskningen påvisar museernas samhälleliga roll som skapare av normer och dess påverkan på 

kulturen, men frågan är huruvida den museala verksamheten stöttar och främjar 

mångfaldssamhällets samhällskultur. En rapport utförd av Riksutställningar under 2014 visade att 

svaret på denna fråga är negativt – det finns mycket kvar att göra, där en del av lösningen innefattar 

att samla in berättelser från de människor och grupper vilka tidigare inte representerats.23 En sådan 

satsning genomförs under 2017 på Västerbottens Museum, beläget i Umeå kommun. Under 2017 

arbetar Västerbottens Museum med samtidsdokumentation och en tilltänkt utställning, Prioritet: 

Minoritet, där visionen är att samla in berättelser, fotografier och föremål från Sveriges fem 

minoritetsgrupper – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – för att täcka en lucka i 

den lokala historien. Möjliggörandet av denna samtidsdokumentation har lett till att museet önskar 

komma i kontakt med personer som själva definierar sig som en av de svenska 

minoritetsgrupperna.24 Detta kan även förklaras med att museet eftersöker individer vilka anser sig 

höra hemma inom den kollektiva judiska identiteten.

 Fenomenet att låta de berörda grupperna själva bidra till utställningens utformning och innehåll och 

att även låta de som väljer att engagera sig själva definiera huruvida de anser sig tillhöra en av de 

angivna minoritetsgrupperna eller ej är en utveckling inom museernas utställningsstrategier. Inom 

detta projekt tillåts individer själva bestämma vilken grupp, eller kollektiv identitet, de känner en 

tillhörighet med. Museet som institution och bärare av potentiella normativa värderingar ges inte 

längre makten att definiera den andre och placera denne i en kollektiv identitet, utan förefaller 

istället ha anammat synsättet att den mest optimala representationen av en etnicitet eller kultur görs 

utifrån de människor som själva identifierar sig med den kollektiva identiteten – expertis har fått 

flytta på sig för ett perspektiv där bilden av gruppen i allt större utsträckning utformas inom den 

egna gruppen. Detta perspektiv stämmer även väl överrens med den metodik vilken även tillämpats 

23 Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg, Älskade museum: Svenska kulturhistoriska museer som 
kulturskapare och samhällsbyggare (Lund, 2016), s. 17-18.

24 Information om projektet Prioritet: Minoritet vid Västerbottens Museum, http://www.vbm.se/sv/se-and-
gora/utstallningar/2017/prioritet-minoritet.html, hämtad 2017-02-05.
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hos judiska museer i Europa, vilket Georg Haber, före detta verkställande direktör vid det judiska 

museet i Wien, givit röst åt då denne talade om vikten av att inkludera grupper i museernas 

represenatationsarbete.25

   För de som väljer att engagera sig i projektet och bidra med föremål eller berättelser kommer det 

egna bidraget vara resultatet av en urvalsprocess – vad skall individen välja som representerar 

denne, eller den kollektiva identiteten, inför en större allmänhet? För besökaren uppstår frågan om 

hur det valda materialet kan kopplas samman med den kollektiva identitet – den judiska – materialet 

utger sig för att representera. En utställning där individer ges friheten att forma sitt eget bidrag 

utifrån känslor och minnen kommer troligtvis leda till en djupare nivå inom utställningsmediet, men 

det är fortfarande ett urval om vad, som i detta fall, judendomen kan vara, inte ett verktyg för att 

cementera definitionen på judendom, det vill säga vad judendomen är.

   Finns det svårigheter när det kommer till att prata om judar som en grupp, likt Västerbottens 

Museum gör när de efterlyser individer inom den judiska gruppen? Ordet grupp indikerar 

samhörighet och trots att det finns många likheter inom judendomen som kollektiv identitet 

föreligger även stora skillnader som belyser hur stort behovet av en nyanserad representation är. När 

Västerbottens Museum efterlyser individer som anser sig vara judiska, det vill säga bärare av en 

judisk kollektiv identitet, är det denna föreställning om att vara en del av gemenskapen som är 

bevekelsegrunden för att inkluderas i samtidsdokumentationen och i den museala representationen. 

Genom detta kommer museet eventuellt erhålla berättelser som, trots att de är sprugna ur samma 

grupp, säkerligen ger uttryck för skilda bilder av judendomen och vad det innebär att vara en del av 

en judisk kollektiv identitet i Västerbotten idag. Denna mångfald och rikedom inom gruppen utgör 

en heterogenitet som måste belysas, främjas och vårdas.

   Judendomen är en komplex helhet, splittrad i ett stort antal förgreningar över en mycket lång tid. I 

boken The Emergence of Judaism: Classical Traditions in Contemporary Perspective (2011) talar 

Christine Hayes, professor i religionsvetenskap vid Yale University, om en av de största 

brytningarna inom gruppen – den religiösa och den etniska. Hayes beskriver hur judendomen i 

modern tid har förändrats i många olika aspekter och att det finns otaliga försök att svara på frågor 

om vad det är att vara judisk – eller att, enligt Hall, vara en bärare av en judisk kollektiv identitet. 

Judendomens religiösa tematik mötte sin utmaning i en utökad sekularisering, medan det rent 

etniska perspektivet förändrades med synen på begreppet nation, vilket förändrades från att beskriva 

mindre etniska grupper till att istället representera nationalstaten med dess styrelseorgan. En stark 

faktor i synen på nationen – i dess nya mening – var tanken på att alla skulle vara medborgare. Den 

judiska gruppen ställdes inför ett problematiskt val där judendomen och det judiska folket med dess 

25 Ruth Ellen Gruber, Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe (Berkeley, 2002), s. 156-158.
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kollektiva identitet stod på den ena sidan, medans ett fullvärdigt medlemskap i nationalstaten med 

dess nationella identitet lockade från den andra. Då den judiska identiteten ofta ledde till utsatthet 

och en social diskriminering valde många judar att assimilera sig i samhället och släppa känslan av 

tillghörighet med den judiska kollektiva identiteten.26 

   Hayes talar om hur många judar inte såg på den judiska identiteten ur ett rent etniskt perspektiv, 

utan ur det mer religiösa. Tanken på att en individ fortfarande kunde vara judisk – så länge tron var 

det – gjorde att det inte nödvändigtvis behövde bli en konflikt mellan att vara till exempel judisk 

och svensk. Assimileringen var, enligt anhängare av detta perspektiv, därför inte ett hot mot den 

judiska identiteten. En intressant fråga att ställa utifrån denna kunskap är hur denna balans mellan 

etnicitet och religion ser ut i ett sekulariserat land likt Sverige.

   En annan faktor Hayes nämner i sin text är tanken på en judisk upplysning, där det judiska folket 

skulle vara en del av samhället, samtidigt som de höll på gamla traditioner och genom detta bibehöll 

en viss kollektiv identitet. Denna upplysning, kallad haskalah, kopplas till Moses Mendelssohn 

(1729 – 1786). Slitningar inom den judiska gruppen skulle komma att lämna stora spår under mitten 

av 1800-talet, då tre moderna former av judendom, fortfarande aktuella, framträdde – 

reformjudendom, modern-ortodox judendom och en konservativ inriktning av judendom. Dessa 

inriktningar utgjorde en glidande skala där reformjudendom sökte att modernisera religionen helt, 

modern-ortodox judendom kännetecknades av en respekt för judisk lag, halakhah, men även en 

tolerans för sekularisering. Den ortodoxa inriktningen av judendom motsatte sig reformjudendomen 

och pekade på de positiva värden som följde med traditionerna. Trots slitningarna inom gruppen 

hade de en sak gemensamt – en positiv föreställning om judendomens framtid, vilken skulle skakas 

om genom den växande antisemitismen under 1800-talets slut och kulminera i andra världskrigets 

folkmord.27

   Hayes bild av judendomen är mångfacetterad, där judendomen är både etniskt och religiöst 

betingad och där den religiösa fraktionen kännetecknas av olika definitioner av hur och i vilken 

grad traditioner och religiösa påbud skall moderniseras eller tolkas. Vid en blick på Västerbottens 

Museums kommande projekt Prioritet: Minoritet står det klart att museet står inför en stor 

utmaning. Den judiska föreningen i Umeå, den enda norr om Stockholm, har mellan 50 och 100 

medlemmar.28 Även om antalet individer är litet kan museianställda inte heller räkna med att 

samtliga medlemmar vill eller vågar vara öppna med sin identitet. På tidskriften Expos hemsida har 

Carinne Sjöberg, ordförande för Umeås judiska förening och föreningsmedlemmen Sylvia 

26 Christine Hayes, The Emergence of Judaism: Classical Traditions in Contemporary Perspective (Minneapolis, 
2011), s. 150.

27 Ibid., s. 150 -151.
28 Camilla Anderssons intervju med Carinne Sjöberg, grundare till judiska föreningen i Umeå, http://minoritet.se/2768, 

21/5-2015, hämtad 2017-02-05.
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Bäckström redogjort för hur Umeås judiska befolkning är rädda för att visa sin judiskhet öppet och 

när Bäckström för första gången talade med en lokaltidning om den utsatthet stadens judiska 

befolkning upplever valde hon att inte visa sitt ansikte eller framträda under sitt riktiga namn då 

risken för utsatthet skulle vara för stor om hennes identitet röjdes. Bäckströms uttalande om att hon 

skulle uppleva rädsla om de egna barnen valde att bära den traditionella judiska huvudbonaden 

kippa – något få, om ens några av Umeås judiska befolkning hade vågat offentligt – är en indikation 

på att museet måste arbeta för att vara en trygg zon som starkt tar avstånd ifrån antisemitism.29 

Även om föreningen inte inkluderar samtliga individer som lokalt definierar sig som judar vittnar 

det om ett litet underlag för ett välbehövligt representationsarbete inom den museala verksamheten. 

Västerbottens Museum kommer att behöva vara tydliga med att den judiska representationen inom 

ramen för utställningen utgör ett exempel på vad judendomen kan vara på det individuella planet 

inom den geografiska avgränsningen – inte en komplett representation av judendomen i stort. En 

representation, där samtliga perspektiv Hayes redogör för i sin text, där etnicitet och religion skilts 

åt och splittrats, låter sig troligtvis inte göras utifrån ett begränsat antal individer. 

   2015 utkom boken Bredda mångfalden: En handbok om människor med funktionsnedsättning i 

museernas arbete. Boken är ett resultat av två års möten mellan personal från 20 olika museer i 

Sverige för att diskutera hur museerna kan arbeta utifrån ett, som de väljer att definiera det, 

funktionshinderperspektiv, ett perspektiv vilket ofta glöms bort inom det museala arbetet. Trots att 

bokens fokus ligger på en helt annan grupp än den judiska finns här viktiga synpunkter, 

applicerbara på även denna grupp.

   I boken omnämns museerna som samhällets minne, vilket har i uppdrag att föra vidare minnet 

från alla människor. Museerna skall också berätta om och representera alla människor, oavsett kön, 

sexualitet, funktionsvariationer eller etnicitet.30 Birgitta Andersson, ordförande i 

HandikappHistoriska Föreningen, talar om hur personer med funktionsvariationer representeras som 

kollektiv, inte utifrån ett individuellt perspektiv. Det förfaller vara så att de människor med 

funktionsvariationer automatiskt beläggs med en kollektiv identitet på basis av att de avviker från 

föreställningen om vad som är det normala – att inte vara påverkad av funktionsvariationer. 

Funktionsvariationen blir här en identitet, utan särskilt mycket fokus på individen.

   Mångfaldsarbetets syfte är inte enbart att belysa särskiljande faktorer, utan även att normalisera 

det avvikande. Svaret på frågan hur detta låter sig göras är inte enkelt, men en del i processen är att 

ifrågasätta den egna föreställningen om vad som är avvikande. Det är genom utökad kunskap om en 

29  Daniel Vergaras intervju med Carinne Sjöberg och Sylvia Bäckström, http://expo.se/2016/umeas-judar-doljer-sin-
identitet  —ingen-vagar-bara-kippa-pa-stan_7061.html, 11/4-2016, hämtad 2017-03-29.

30 Erika Wermeling (red.), Bredda mångfalden: En handbok om människor med funktionsnedsättning i museernas 
arbete (u.o., 2015), s. 9.
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grupp och personer inom gruppen som det blir lättare att uppfatta och granska fördomar. Andersson 

konstaterar att kunskapen om historiska föreställningar är ett viktigt verktyg när det kommer till att 

upptäcka och analysera rådande värderingar. En grundidé inom mångfaldsarbete är att alla 

människor inte enbart skall tolereras och respekteras, utan även erkännas. Representationer där 

individer inte står vid sidan av majoriteten eller förfrämligas är en viktig process där individer 

erkänns och ges rätt till sin historia, vilken blir en del av historieskrivningen.31

   Bokens författare uppmanar museerna till att höja kunskapen och medvetenheten inom de 

museala representationerna, detta genom att bjuda in personer med egna erfarenheter från den grupp 

museet vill representera till personalmöten, föreläsningar och utbildningar. Detta är en metod för att 

undvika att museet som institution pratar om någon istället för med någon. Författarna uppmuntrar 

till utökade samarbeten med olika grupper.32

   Det är naturligt att alla vill vara en del av museet och det kollektiva minne det utgör. Den historia 

och det kulturarv museet förmedlar är inget särintresse, utan är gemensamt och tillhör alla. Museet 

är en plats där besökaren kan erhålla nya kunskaper och perspektiv, men även uppleva att den egna 

historien återberättas och att besökaren känner igen sig själv i det kollektiva minnet och den 

kollektiva identitet som förmedlas. Detta är möjligtvis ännu mer signifikant för de grupper som 

sällan representeras och vars kollektiva identiteter inte legitimeras av museerna på daglig basis.

   Två perspektiv när det kommer till att gestalta och representera erfarenheter presenteras. Det 

första perspektivet är en integrerad berättelse om gruppens historia och den del denna historien 

bidragit med i den gemensamma berättelsen. En viktig faktor inom denna typ av representation är 

att ta i beaktande vem som utformar representationen och berättar berättelsen. Det andra 

perspektivet fokuserar på separerade specialutställningar, där aktuella frågor och debatt bringas till 

ytan och upplevda luckor i historien fylls igen.33 Dimitra Polidis, museipedagog vid 

Medelhavsmuseet i Stockholm, anser att representation är en demokratifråga vilken berör vilka 

bilder och delar av samhället som visas upp och vilka delar som göms bort.34

   De två perspektiv som presenteras angående hur representationerna görs – allmängiltigt och 

integrerat eller genom specialutställningar – är intressanta. Den enda kommentar boken lämnar är 

att det möjligtvis finns ett behov av båda typer av representation.35 En fråga är om frånvaron av ett 

integrerat perspektiv har skapat ett upplevt behov av specialutställningar och även specialmuseer, 

bland dessa det Judiska Museet i Stockholm? Ponera att så är fallet – kommer då ett eventuellt 

31 Erika Wermeling (red.), Bredda mångfalden: En handbok om människor med funktionsnedsättning i museernas 
arbete (u.o., 2015), s. 13-14.

32 Ibid.,  s. 19.
33 Ibid., s. 47.
34 Ibid., s. 51-52.
35 Ibid., s. 47.
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utökat mångfaldsarbete inom den museala verksamheten på nationell nivå reducera det upplevda 

behovet av riktad utställningsverksamhet, möjligtvis till den grad att det utgör specialmuseernas 

fall, ett underminerande av dess raison d'être? Finns det ett enkelt samband mellan dessa två typer 

av representationer där frånvaron av det allmängiltiga integrerade perspektivet blir orsaken till ett 

upplevt behov av det riktade, tematiska perspektivet vilket resulterar i en effekt, nämligen 

specialmuseer och utställningar? Vore så fallet borde ett utökat mångfaldsarbete kunna vara en 

potentiell faktor bakom en eventuell upplevd förminskning av specialmuseernas betydelse.

Ett annat möjligt perspektiv är att integreringen i en större, allmängiltig berättelse fråntar den 

judiska gruppen så pass mycket av dess särprägel att det alltjämt kommer att existera ett fortsatt 

upplevt behov av särskild representation. Även om mångfaldsarbete på övriga museer innebär en 

potentiell integrering av den judiska historien i den stora, nationella berättelsen borde omdaningen 

mellan specialmuseer till de allmänna museerna innebära en kännbar platsförlust, både sett till 

fysiskt utrymme att disponera men även sett till representationens bredd och komplexitet. Skulle de 

föremål och den verksamhet som återfinns i det Judiska Museet förflyttas till Nordiska Museet för 

att inkorporeras i dess breda, nationella narrativ vore det säkerligen i en reducerad skala. Viktiga 

delar av judisk kultur och historia skulle bli tvungna att prioriteras bort i urvalsprocessen. Vore det 

värt det? Svaret kan inte anses självklart åt något håll.

   Fenomenet att gestalta de grupper som stått och fortfarande står utanför den nationella, heterogena 

historia museerna berättar som just grupper istället för individer, vilket Birgitta Andersson, 

ordförande i HandikappHistoriska Föreningen redogjorde för, är intressant. Västerbottens Museums 

mångfaldsprojekt Prioritet: Minoritet är, vilket förefaller självklart, en riktad insamling för 

samtidsdokumentation. Museet efterlyser föremål och berättelser från personer vilka identifierar sig 

med de svenska minoritetsgrupperna, den judiska gruppen inkluderat.36 Hur utställningen kommer 

att gestaltas och hur representationerna kommer att se ut är ännu ett oskrivet blad, men det finns 

risker med att ställa ut människors liv med deras etniska eller religiösa tillhörighet som enda 

bevekelsegrund. Individen bakom berättelsen försvinner ur fokus, in i bakgrunden. Carin Dahlberg, 

anställd vid Skansens pedagogiska enhet, har berättat om den metodik de använder, kallad 

berättarmodellen. Detta innebär att Skansens pedagogiska personal tar sitt avstamp i ett viktigt 

historiskt skeende för att sedan arbeta sig nedåt, likt en tratt som smalnar av mot botten. När 

personalen nått trattens botten har de förhoppningsvis funnit individerna och deras berättelser.37 

Möjligtvis är det även detta perspektiv Västerbottens Museum inspirerats av, där den riktade 

36 Information om projektet Prioritet: Minoritet vid Västerbottens Museum, http://www.vbm.se/sv/se-and-
gora/utstallningar/2017/prioritet-minoritet.html, hämtad 2017-03-08.

37 Erika Wermeling (red.), Bredda mångfalden: En handbok om människor med funktionsnedsättning i museernas 
arbete (u.o., 2015), s. 52.
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insamlingen utgör trattens breda del. Genom att museet gör tydligt att projektet med tillhörande 

utställning enbart är ett tvärsnitt om vad judendom i Västerbotten kan vara, inte en gestaltning av 

judendomen som helhet, framhålls de individuella historierna i ett annat ljus, samtidigt som 

representationen undviker den stereotypisering vilken lätt inträffar då ett fåtal delar får representera 

en större, mer komplex helhet.
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4. Den nationella representationen – Det Judiska Museet i Stockholm

Det Judiska Museet i Stockholm etablerades 1987 av paret Viola och Aron Neuman. Museet 

huserade först i frihamnen för att sedan flytta verksamheten till en byggnad belägen nära Odenplan. 

Museet är i skrivande stund – vårterminen 2017 – i full färd med att flytta till Stockholms första 

synagoga på Själagårdsgatan, belägen i Gamla Stan.

   Det Judiska Museets målsättning är att sprida kunskap om judendomen och judiskt liv i Sverige, 

men också att kunna motverka ideologiskt burna samhällsströmningar som antisemitism, nynazism 

och rasism genom att i sin verksamhet belysa viktiga ämnen som nazism, andra världskriget och 

Förintelsen.38

   Museet har haft en permanent basutställning samt skiftande temporära utställningar i sina lokaler 

på Hälsingegatan vid Odenplan. För att skapa en översikt över vilka teman som utställningarna 

behandlat skall jag i korthet presentera en sammanfattning över vilka utställningar som funnits 

tillgängliga på det Judiska Museet. Jag har inom ramen för denna uppsats valt att avgränsa mig till 

den museala verksamhet som pågått mellan 2010 fram till museets stängning i augusti 2016 – 

målsättningen med detta har varit att inkludera ett tillräckligt omfattande material som fortfarande 

är aktuellt och inte ligger för långt bakåt i tiden.

4.1 Basutställningen

Museets basutställning visade föremål med anknytning till judisk historia och judiska traditioner. 

Bland dessa återfinns religiösa skrifter samt föremål vilka används inom religiösa ritualer och olika 

högtider. I basutställningen finns även föremål kopplade till äldre judisk historia, bland dessa en 

gipsavgjutning av den del av titusbågen som föreställer den sjuarmade ljusstaken. Den sjuarmade 

ljusstaken utgjorde ett krigsbyte för den romerske kejsaren Titus då Jerusalems andra tempel revs år 

70.39

 Basutställningen inkluderade även judiskt liv i Sverige, där besökaren gavs möjlighet att genom 

personliga föremål ta del av olika berättelser om svensk-judiska individer och deras förutsättningar 

och liv.40 En del av basutställningen fokuserade på Förintelsen med föremål vilka skänkts till museet 

av överlevare.41

38 Information om det Judiska Museets historia, http://www.judiska-museet.se/museets-historia/. hämtad 2017-02-09. 
39 Information om Judiska Museets basutställning, http://www.judiska-museet.se/basutstallning/, hämtad 2017-02-18.
40 Information om Judiska Museets utställning ”den judiska nationella minoriteten i Sverige”, http://www.judiska-

museet.se/den-judiska-nationella-minoriteten-i-sverige/, hämtad 2017-02-18.
41 Information om Judiska Museets föremål från Förintelsen, http://www.judiska-museet.se/forintelsen-utstallning/, 

hämtad 2017-02-18.
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4.2 Temporära utställningar

I november 2009 fram till september 2010 hyste utställningslokalen utställningen ”Mago – den 

svenska scenens elegant”. Visionen för utställningen, vilken utgjorde ett retrospektiv av Max 

Goldsteins (1925-2008) kulturgärning, var ett engagera en bred publik med intresse för 

modeskapande och de intresserade av film och teater Max Goldstein (1925-2008), var en svensk 

kostymtecknare vid svensk film och teater. Den textuella beskrivningen av utställningen belyser 

Goldsteins samarbete med Sveriges största stjärnor såsom Jarl Kulle, Karl Gerhard, Zarah Leander 

och Ingmar Bergman.42 Mago hade även en internationell karriär där denne bland annat agerade 

kostymör under produktionen av den judisk-amerikanske auteuren Jerry Lewis film The Day the 

Clown Cried (1972), vilken delvis spelades in i Sverige med Förintelsen som tema.43

   Utställningen om Max Goldstein är en i raden av de utställningar det Judiska Museet i Stockholm 

låtit uppföra som belyser judiska individers betydelse inom den svenska kultursfären. ”Mago – den 

svenska scenens elegant” fick efter sin sejour på museet ge plats åt utställningen ”Den svensk-

judiska litterära scenen”, vilken fokuserade på familjen Bonniers förlagsverksamhet samt 

författaren och kulturprofilen Oscar Levertin (1862-1906).44

   Under samma tid återfanns ytterligare en utställning, ”Franz Kafka och Bruno Schulz – 

gränslandets mästare”, på det Judiska Museet. Utställningen behöll sitt fokus på litteratur, men den 

geografiska avgränsningen förflyttades till det multikulturella Galizien, en historisk region som 

återfinns i nuvarande Polen och Ukraina. Med fokus på författarna Franz Kafka (1883-1924) och 

Bruno Schulz (1892-1942) var utställningens målsättning att visa gränslandet mellan en judisk och 

europeisk identitet samt att diskutera rätten till kulturarvet, i detta fall Kafkas brev och Schulz 

fresker. Skall de anses vara allmänt gods eller privat egendom?45

   Efter det att utställningen om Kafka och Schultz lämnat byggnaden beredes det plats för 

utställningen ”Superhjältar och antihjältar i tecknade serier – från Stålmannen till Fröken 

Märkvärdig”, en samproduktion med de judiska museerna i Paris och Amsterdam, där fyrtio judiska 

serietecknare och deras superhjältar eller antihjältar presenterades. Den tidsmässiga avgränsningen 

var 1910-talet fram till idag. Museet valde även att i sin beskrivning av utställningen belysa hur 

serietecknarens status förändrats i takt med att tecknade serier tagit steget från en lägre stående 

42 Information om Judiska Museets utställning ”Mago – den svenska scenens elegant”, http://www.judiska-
museet.se/mago-den-svenska-scenens-elegant/, hämtad 2017-02-18.

43 Sveriges radios artikel om döda filmidéer, http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?
programid=2938&grupp=21081&artikel=4090679 , 15/10-2010, hämtad 2017-03-29.

44 Information om Judiska Museets utställning ”Den svensk-judiska litterära scenen”, http://www.judiska-
museet.se/den-svensk-judiska-litterara-scenen/, hämtad 2017-02-18.

45 Information om Judiska Museets utställning ”Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästare”, 
http://www.judiska-museet.se/franz-kafka-och-bruno-schulz-granslandets-mastar/, hämtad 2017- 02-18.
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konstart in i det finkulturella rummet.46

   Museets nästa utställningssatsning var utställningen ”Känner du Josephsons? – en otrolig 

familjesaga!” Likt de tidigare utställningarna om Max Goldstein, familjen Bonnier och Oscar 

Levertin valde museet att fokusera på individer vilka haft en stor betydelse på det svenska 

kulturlivet och varit verksamma inom en rad olika områden, bland annat som tonsättare, arkitekter, 

skådespelare och dramatiker.47

   I nästa utställning låg fokus på konst, då utställningen ”Elsa Grünewald med kritan i hand: 'Min 

bror Isaac målar också!'” visade upp konstverk tecknade av Elsa Grünewald (1907-1988) under 

hennes tid på Långbro mentalsjukhus, där hon under 1930-talet spenderade sin tid i perioder för att 

under 1940-talet bli inlagd permanent fram till sin död. Under denna tid uppmuntrades Elsas 

kreativa skapandeverksamhet och hon producerade ett stort antal teckningar, där ett urval visades 

inom ramen för utställningen.48

   ”Juden Jesus”, museets följande utställning, förefaller vara bärare av idéhistoriska tankar. 

Målsättningen med utställningen var att, genom arbete i utställningsgrupp, skapa en vetenskaplig 

utställning om Jesus och dennes liv. Frågor som vilka ideologiska strömningar som påverkade Jesus 

kompletterades med en kontextualiserande bild av judiskt liv i Judéen och Galileen under romerskt 

styre. Utställningen utformades genom diskussioner mellan judiska och kristna företrädare och 

förhoppningen var även att utställningen skulle stimulera och utgöra en plattform för interreligiösa 

samtal.49

   Den färgglada utställningen ”SOUL FOOD – om judisk mattradition och kokkonst” syftade till att 

visa hur traditionella recept, formade utifrån rituella regler, utvecklas och förändras genom nya 

influenser och migration. Museet valde även att belysa mattraditionen som identitetsbärare, där 

seder och ritualer kring maten visar på matens traditionella och religiösa mening.50

   ”En svensk framgångssaga...” var en berättelse om migration från Danmark och Tyskland till 

Sverige och utställningens syfte var att beskriva hur judiska immigranter och flyktingar varit en 

bidragande faktor bakom utvecklingen av svensk ekonomi, svenskt kulturliv och svenskt 

entreprenörskap. I denna berättelse belyses hur Sverige, genom att våga ta en chans och öppna sin 

46 Information om Judiska Museets utställning ”Superhjältar och antihjältar i tecknade serier – från Stålmannen till 
Fröken Märkvärdig”, http://www.judiska-museet.se/superhjaltar-och-antihjaltar-i-tecknade-serier-fran-stalmannen-
till-froken-markvardig/, hämtad 2017-02-18.

47 Information om Judiska Museets utställning ”Känner du Josephsons? – en otrolig familjesaga!”, http://www.judiska-
museet.se/kanner-du-josephsons-en-otrolig-familjesaga/, hämtad 2017-02-18.

48 Information om Judiska Museets utställning ”Elsa Grünewald med kritan i hand: 'Min bror Isaac målar också!”, 
http://www.judiska-museet.se/elsa-grunewald-med-kritan-i-hand-min-bror-isaac-malar-ocksa/, hämtad 2017-02-18.

49 Information om Judiska Museets utställning ”Juden Jesus”, http://www.judiska-museet.se/juden-jesus/, hämtad 
2017-02-18.

50 Information om Judiska Museets utställning ”SOUL FOOD – om judisk mattradition och kokkonst”, 
http://www.judiska-museet.se/soul-food-om-judisk-mattradition-och-kokkonst/, hämtad 2017-02-18.
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famn, utvecklats och förts framåt genom immigration och vad de nya medborgarna kan skapa och 

bidra med till samhället, bara de ges möjlighet.51

   Den sista temporära utställningen innan det Judiska Museet i Stockholm stängdes i augusti 2016 

var ”Albumet från Auschwitz”, en utställning i samarbete med det Judiska Museet i Prag. 

Utställningen utformades 2015 då det var 70 år sedan koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau 

befriades. Bilderna i utställningen skildrade ett till lägret anländande tåg med judar från Ungern år 

1944 och är de enda, nu kända, bilderna inifrån lägret.52

4.3 Kort summering

Det finns ett mönster i de tidigare exempel på utställningar hos det Judiska Museet i Stockholm 

vilka tagits upp inom ramen för denna uppsats. Från utställningen om Max Goldstein fram till 

utställningen om Elsa Grünewald är utställningarna först och främst inriktade mot kulturgärningar, 

där områdena skiftar mellan bland annat litteratur, konst, film och teater. Museet lyfter även gärna 

fram individer som visat sig framgångsrika inom sin verksamhet, däribland Max Goldstein, Oscar 

Levertin, även om framgångarna och de offentliga hyllningarna ibland infallit efter individens 

bortgång, som hos Franz Kafka.

   I och med utställningen "Juden Jesus" förefaller museet skifta fokus i sin utställningsverksamhet – 

det förekommer inte längre en lika tydlig röd tråd mellan de utställningar som avlöser varandra och 

de ämnen som museet väljer att belysa inom sin verksamhet är mer skiftande i sitt uttryck. De 

berättelser utställningarna förmedlar inkluderar bredare ämnen, bland annat genom mattraditioner 

och kokkonst, ett fenomen de allra flesta människor är förmögna att placera i ett sammanhang och 

relatera till utifrån egna erfarenheter. Utställningen "En svensk framgångssaga..." anknyter till en 

bredare kontext, ett nationellt perspektiv vilket inkluderar ett stort antal potentiella besökare.

   Sett ur Stuart Halls perspektiv om kollektiva identiteter är förändringen i det Judiska Museets 

utställningsverksamhet mycket intressant, då skiftet i fokus från specifika, framgångsrika judiska 

aktörer till ett mer omfattande perspektiv inkluderar den kollektiva judiska identiteten på ett bredare 

plan. Utställningen ”SOUL FOOD – om judisk mattradition och kokkonst” är ett utmärkt exempel 

på hur kollektiva identiteter återfinns i en utställning. Judisk kokkonst är starkt präglad av ideologin 

om vad inom hanteringen och tillagningen av råvaror samt vilka råvaror i sig som följer kashrut, det 

regelverk som formar den judiska matlagningen. Judisk matlagning är också starkt präglad av 

51 Information om Judiska Museets utställning  ”En svensk framgångssaga...”, http://www.judiska-museet.se/en-
svensk-framgangssaga/, hämtad 2017-02-18.

52 Information om Judiska Museets utställning ”Albumet från Auschwitz”, http://www.judiska-museet.se/albumet-fran-
auschwitz/, hämtad 2017-02-18.
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traditioner och historia, vilket gör denna till en utmärkt bärare av en kollektiv identitet, även om 

externa grupper även kan ta del av samma matlagning. Maten är ett bredare ämne som förenar fler 

personer inom gruppen än vad ett isolerat personporträtt har potential att göra – genom att ställa 

utställningen ”SOUL FOOD – om judisk mattradition och kokkonst” mot en tidigare utställning – 

till exempel den om kostymören Max Goldstein, ”Mago – den svenska scenens elegant” – så finns 

det stora skillnader. Andelen besökare som kan känna igen sig själv i maten och den tradition och 

historia den är bärare av är troligtvis fler till antalet än de som känner igen sig i en kostymör i det 

finkulturella rummet. Genom mer allmänna teman såsom matlagning kan en större del av gruppen 

engageras, vilket leder till att en större del av den kollektiva identiteten känner sig representerad. 

Det har inte gått särskilt lång tid sedan jag personligen kan utläsa en förändring i utställningarnas 

fokus i och med utställningen ”Juden Jesus”, men det går att skönja en trend där individens identitet 

spelar en mindre roll till förmån för den kollektiva identiteten.
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5. Att representera samhällsgrupper – vilka risker föreligger?

Vilka risker kan finnas med de typer av representationer av judar som återfinns på det Judiska 

Museet i Stockholm och vilka risker finns det med att representera den judiska gruppen 

överhuvudtaget? Mellan mars-maj 2005 genomförde idéhistorikern Henrik Bachner och 

kriminologen Jonas Ring en undersökning där de studerade utbredningen av antijudiska attityder, 

samt hur dessa tog sig uttryck. Undersökningen resulterade i boken Antisemitiska attityder och 

föreställningar i Sverige (2007).

   Bachner och Ring redogör för en latent antisemitism, vilken triggas av skiftande externa faktorer. 

En viktig faktor är den konflikt som under 1900-talet rasat mellan Israel och Palestina. I detta fall är 

det viktigt att påpeka att all kritik mot staten Israel och dess politik inte per se är präglade av 

antijudiska diskurser, men att Israel och dess politik ofta blir en projektionsskärm där antijudiska 

stereotyper och fördomar överförs från det judiska folket – vilket har varit den historiska måltavlan 

– på staten Israel.53 En trolig konsekvens är även att den judiska befolkningen, i egenskap av 

kollektiv, skuldbeläggs för Israels politiska handlingar.

   Den första utställningen som mötte den besökare vilken trädde in i det Judiska Museets 

utställningslokal var den del av basutställningen vilken fokuserade på Förintelsen. Vid en första 

anblick är det svårt att föreställa sig hur Förintelsen skulle kunna vara en katalysator för nutida 

antisemitism. Bachner och Ring refererar till den tyske historikern Wolfgang Benz, vilken har 

påpekat att dagens antisemitism i Europa inte framträder trots Auschwitz och minnet av Förintelsen, 

utan snarare på grund av Auschwitz. Variablerna är många, men Bachner och Ring refererar till 

skuldproblematik, Förintelsens framträdande plats i Europas politiska och kulturella liv samt att det 

föreligger en frustration över avlegitimeringen av antisemitism i det post-nazistiska Europa.54 I den 

inom ramen för undersökningen utskickade enkäten ställde författarna upp ett antal påståenden för 

de deltagande personerna att ta ställning till, varav det ena påståendet var att det talas för mycket 

om nazismen och utrotningen av judar – av de som besvarade frågan tog 66% mer eller mindre 

avstånd från påståendet medan 21% valde att inte ta ställning. Kvarstående 13% ansåg att nazismen 

och utrotningen av judar är ett ämne som är överrepresenterat. Bachner och Ring förtydligar att 

detta ställningstagande potentiellt kan bottna i antijudiska attityder, men att det inte heller är en 

självklarhet utan kan ha andra, skiftande orsaker.55 En följdfråga från författarna gällde huruvida det 

judiska folket väljer att utnyttja Förintelsen och det lidande som följde i dess spår i olika politiska 

53 Henrik Bachner & Jonas Ring, Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (2007), 2:a uppl. (Stockholm, 
2006), s. 14.

54 Ibid., s. 15.
55 Ibid., s. 50-51.
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och ekonomiska syften. 14% av de tillfrågade ställde sig helt eller delvis bakom påståendet.56 Det 

låter inte mycket, men i en klass bestående av 25 personer betyder detta att, om undersökningen är 

signifikant, ett antal personer, helt eller delvis, kommer ställa sig bakom det givna påståendet. I ett 

bredare, samhälleligt perspektiv, inom vilket undersökningen är utförd, ökar antalet individer som 

står bakom påståendet snabbt. Skolor och museer vilka samarbetar och har utbyte av varandra gör 

att många elever under sin studietid kommer att komma i kontakt med museal verksamhet, möjligen 

relaterad till Förintelsen – hur kommer dessa attityder och utställningar att påverka varandra? En 

viktig fråga är hur museerna skall bemöta eventuella motreaktioner när det kommer till 

representationer av Förintelsen i den museala verksamheten. Bachners och Rings undersökning 

påvisar hur Förintelsen kopplas samman med skuldproblematik och en åsikt om att Förintelsen 

utgör ett hinder för att diskutera andra folkmord, vilket kan vara en orsak till negativa reaktioner på 

utställningar med Förintelsen i fokus.57 

   Ett viktigt fenomen som Bachner och Ring belyser är perspektivet som beskriver den judiska 

gruppen som själva ansvariga för rådande antisemitiska attityder i samhället, det vill säga att 

antisemitismen är deras eget fel. Argumenten för varför det skulle förhålla sig på detta vis är många, 

men invändningar görs mot bland annat en judisk tro, ett judiskt beteende eller en judisk existens.

   En faktor som framträder när den stigmatiserade gruppen anklagas för att vara källan till  

aversionen mot dem är stereotyper. Stereotyper rörande det judiska folket gällande exploatering, 

girighet, överlägsenhet, makt och manipulation anses vara typiska judiska beteenden eller 

karaktärsdrag.58 Frågan här är huruvida de stigmatiserande är medvetna om att deras föreställning 

om juden är en bild eller stereotyp de själva målat upp.

   Ett påstående som Bachner och Ring lägger fram är att det judiska lidandet är ett straff för 

korsfärstningen av Jesus Kristus, ett påstående som 4% helt eller delvis instämmer med – när det 

gäller påståendet att hatet och förföljelsen mot det judiska folket delvis är den stigmatiserade 

gruppens eget fel är siffran marginellt högre, 6%.59

   Ytterligare ett påstående rör huruvida staten Israels politik bidrar till att ogillandet mot det judiska 

folket ökar. Av de svarande höll 8% helt eller delvis med om påståendet. Detta är ett problematiskt 

samband, då det lägger skulden för Israels politik på judarna som kollektiv, utan att ta hänsyn till att 

attityderna till Israel skiftar inom gruppen.60

   Utifrån Bachners och Rings undersökning är det möjligt att problematisera representationen av 

56 Henrik Bachner & Jonas Ring, Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (2007), 2:a uppl. (Stockholm, 
2006), s. 52-53.

57 Ibid., s. 50.
58 Ibid., s. 55.
59 Ibid., s. 56.
60 Ibid., s. 63.
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särskilda grupper på basis av grupptillhörighet, föreställd eller ej. Enligt undersökningen står det 

klart att det finns ett antal individer vilka anser att Förintelsen inte bara är överrepresenterad, utan 

att den även används av den judiska gruppen för ekonomiska och politiska syften. Denna diskurs 

pekar på en bild av juden och dess kollektiva identitet som bärare av en maktgirighet och 

manipulering, en slags konspirationsteori som upplevs som ett hot, en klassisk stereotyp. För dessa 

personer kan exponeringen av Förintelsen i museal verksamhet vara ett medel för att skapa 

skuldkänsor som bevekar gemene man och gör denne ouppmärksam på hotande, judiska krafter i 

samhället. Den utställning vilken presenterar Förintelsen kan i och med detta bidra till 

motreaktioner från besökare vilka har föreställningen om en dold agenda med syftet bakom 

utställningen.

   Föreligger det då, med detta sagt, en risk att ställa ut olika framgångshistorier om framgångsrika 

judar inom svenskt kultur- eller näringsliv, där bevekelsegrunden för att inkludera dem i 

utställningsverksamheten är att de är just judar? Genom detta urval när det kommer till 

utformningen av vilka historier som skall berättas, blir det samtidigt exkluderande gentemot 

ickejudiska grupper, vilket utgör en potentiell risk för en motreaktion. Jag menar att det föreligger 

en risk i att presentera kostymörer, bokförläggare eller framgångsrika individer inom svenskt 

näringsliv utifrån ett judiskt perspektiv, då det skapar en gränsdragning mellan judiska och icke-

judiska grupper. Där museets syfte möjligtvis är att redogöra för hur en stigmatiserad grupp i 

samhället övervinner olika svårigheter och blir en framgångssaga där det svenska samhället gynnas, 

kan en individ se samma representation som ett bevis på hur judar som grupp tar sin plats i 

samhället och bygger sin framgång specifikt i egenskap av judar, inte i egenskap av svenskar. Trots 

museet fokus på ett nationellt perspektiv och en slags nationell utilitarism kan besökaren samtidigt 

göra tolkningen att utställningen fokuserar på en grupp – den judiska – och utilitarismen inom 

gruppen, vilket exkluderar besökaren.

   Konstprojektet The White House, vilket visades på Västerbottens museum under 2016, är ett 

intressant exempel på ett försök till bredare inkludering vilket ledde till rädsla för platsförlust hos 

vissa besökare och debatt.

   The White House var ett samarbete mellan Västerbottens Museum och Konstfrämjandet i 

Västerbotten, där ett antal konstnärer erbjöds möjlighet att utifrån arkivmaterial och samlingar 

skapa en bild av de vithetsnormer som varit framträdande i skapandet av svenskhet, samt hur denna 

svenskhet konstrueras inom kulturarvet. Visionen med projektet var att lyfta fram tidigare ohörda 

berättelser från människor utanför normen.61

61 Information om utställningen ”The White House” vid Västerbottens Museum, http://www.vbm.se/sv/se-and-
gora/utstallningar/2016/the-white-house.html, hämtad 2017-03-08.
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Adam Cwejman, politiker, opinionsbildare och ledarskribent vid Göteborgs-Posten, var starkt 

kritisk mot The White House och den förändring mot mångfald inom den museala representationen 

utställningen påvisade. Enligt Cwejman är museets fundemantala roll att, på ett så sanningsenligt 

vis som det är möjligt, gestalta Sveriges historia för nuvarande och framtida generationer. Cwejman 

är i relation till detta kritisk mot att museerna upplever ett behov av att spegla det mångkulturella 

Sverige. Det är, enligt Cwejman, en felriktad omtanke som "vi klarar oss utan.”62 Varifrån Cwejman 

erhållit rollen som talesperson för samtliga grupper vilka exkluderats ur den nationella homogena 

historien står icket att finna, men Cwejman låter förstå att det perspektiv vilket bejakar ett större 

fokus på mångfald är ett nedvärderande perspektiv. Landets historia skapas, enligt Cwejman, av det 

lager på lager av generationer vilket lever och verkar i det.63

   För den invigde museibesökaren blir synen på museets samhälleliga roll – att gestalta svensk 

historia – problematisk. Inom detta perspektiv saknas helt museets roll som arena för samhällsdebatt 

och kulturella möten med tillhörande dialog. Cwejmans bild av museet som institution förefaller 

statisk istället för dynamisk. Museer har dock enligt mitt synsätt en betydligt större roll än att visa 

upp en nationell historia – de har en del i skapandet av den. Cwejman är säkerligen medveten om att 

det föreligger ett behov av att bredda och nyansera det narrativ och den diskurs vilken förts om 

Sverige och svenskhet, men hans sympatier med detta påstående förefaller vara obefintliga. Hans 

hållning hade möjligen varit riktig om denna historiska diskurs varit fullständigt sann och totalt 

inkluderande –  men är den verkligen det?

   Utifrån Cwejmans argument kan Sverige ses som en byggnad, där alla svenskar – vilka här 

definieras som alla som lever och verkar i Sverige – ges möjlighet att skriva i gästboken och lämna 

sitt avtryck i den svenska historien. Denna utopi om institutionen Sverige och dess allomfattande 

självbiografi är lockande, men detta betyder inte att den äger sin riktighet. Det förutsätter att alla 

erhållit samma förutsättningar att skriva i gästboken. Inga grupper skulle med det ha varit avskilda 

från samhället eller tystats, exempelvis på grund av psykisk sjukdom, sexuell läggning, kön, 

etnicitet eller religiös tillhörighet. Vore den nationella berättelsen och dess historiska narrativ lika 

heterogent och komplext som det samhälle det försökt och fortfarande försöker gestalta hade 

behovet av att revidera historien genom ett omfattande mångfaldsarbete varit mer diskuterbart. 

Specialmuseer och det från museerna upplevda behovet av riktade specialutsättningar och riktade 

insamlingar för samtidsdokumentation – till exempel inom ramen för Prioritet: Minoritet vid 

Västerbottens Museum – är en indikator på en upplevd brist på mångfald – möjligtvis ett resultat av 

62 Debattartikeln ”Rör inte mitt kulturarv” i Göteborgs-Posten, 9/3 – 2016.
 http://www.gp.se/ledare/adam-cwejman-r%C3%B6r-inte-mitt-kulturarv-1.3923, hämtad 2017-03-05.

63 Debattartikeln ”Rör inte mitt kulturarv” i Göteborgs-Posten, 9/3 – 2016.
http://www.gp.se/ledare/adam-cwejman-r%C3%B6r-inte-mitt-kulturarv-1.3923, hämtad 2017-03-05.
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historisk exkludering – och tillräcklig representation. Cwejmans inlägg i debatten är titulerat "rör 

inte mitt kulturarv" – men min åsikt är att det vore förödande att låta bli. Så länge museerna är 

medvetna om det historiska narrativets skevhet som ett resultat av homogenisering och frånvaron av 

komplexitet i arkiven måste dess funktion vara att bredda narrativet och nyansera historien, även 

om det innebär obehag. Ju mer sanningsenligt och inkluderande historien är, desto svårare blir den 

att använda i främlingsfienliga, exkluderande syften.
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6. Avslutande analys

Ett grundläggande tema för denna uppsats är representation. Även om denna uppsats specifikt 

behandlat den judiska gruppen är representationsproblematik ett brett ämne och många av de 

resonemang som förs i uppsatsen är applicerbara på andra grupper än den judiska.

   Ett av de begrepp jag använt i uppsatsen är kollektiva identiteter, vilket är knutet till teorerikern 

Stuart Hall. Genom bruket av kollektiva identiteter som teoretisk grund främjas en diskussion om 

den museala representationens funktion för en grupp och känslan av medlemmarnas 

grupptillhörighet.

   Det är min personliga åsikt att det ligger i varje människas intresse att bli accepterad och 

inkluderad, men även att bibehålla ett visst mått av individualitet. Genom detta blir även fenomenet 

med museal representation problematisk om den enda bevekelsegrunden för att inkorporera en 

individ och dennes berättelse i den museala verksamheten är dennes etnicitet eller religiösa 

trosuppfattning. Utmaningen när det gäller att ställa ut olika grupper är att de individer vilka 

representeras inte får fråntas sina rent individuella kvalitéer. För att ställa ut en grupp, till exempel 

den judiska gruppen, krävs plats – både för att ge utrymme till utställningens fysiska del, men även 

för att så många olika berättelser som möjligt skall kunna representeras. Mångfald i gestaltningen 

av en grupp är en metod för att öka nyanseringen samt att motarbeta homogenisering och 

stereotyper, vilka kan användas i främlingsfientliga diskurser och genom detta motivera negativa 

handlingar mot gruppen i fråga.

   En museal representation av en grupp är ett erkännande av och en legitemering av den verkliga 

eller upplevda grupptillhörigheten – en bekräftelse av den kollektiva identiteten. Faktumet att 

trosuppfattningar, kulturella skillnader och ursprung är en stor del av en individs självuppfattning 

anser jag belyses av specialmuseernas existens – där den judiska gruppen inte varit en tydligt 

representerad del i den svenska nationella berättelsen har den judiska historien istället berättats av 

en extern part, till exempel det Judiska Museet i Stockholm. Det Judiska Museet har varit en 

representant för den judiska kollektiva identiteten i Sverige eftersom det inte förefaller ha 

förekommit en tydlig representation inom museisektorn i övrigt. Detta betyder att det funnits ett 

behov av att förankra den judiska historien i den svenska, där trosuppfattning, kultur och etnicitet 

inte homogeniseras med den nationella berättelsen.

   En intressant fråga rörande det mångfaldsarbete som förekommer i museisektorn, inom ramen för 

denna uppsats representerat genom Västerbottens Museum och det Judiska Museet i Stockholm, är 

huruvida det riskerar att integrera och igenom detta radera judiska gruppen. Genom att placera den 

judiska gruppen  i den svenska, nationella kontexten och integrera dessa två identiteter föreligger 
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möjligen en risk att den judiska gruppen upplever att dess särprägel går förlorad. Vid min 

undersökning av det Judiska Museet och dess utställningsverksamhet framkommer det att museet 

har genomgått en tydlig förändring, där det istället för att plocka ut judiska framgångssagor och 

belysa specifika personer istället studerar den judiska gruppens plats i det svenska samhället, dock 

fortfarande utifrån bevekelsegrunden att det fortfarande handlar om en judisk grupp. Då det Judiska 

Museet är ett specialmuseum förefaller detta inte särskilt uppseendeväckande – det judiska är 

bevekelsegrunden för att representeras på det Judiska Museet. Däremot vore det intressant att 

studera vad som sker när denna judiska identitet blir utmanad, till exempel när museer via 

mångfaldsarbete försöker integrera den i ett svenskt perspektiv och iklä den en nationell identitet. 

Kommer den judiska identiteten fortfarande åberopas i dessa fall?  Vad skulle ske med den 

kollektiva identiteten och även med den egna självbilden om den judiska identiteten inte åberopas? 

Risken är att individuella egenskaper och identiteter försvinner till förmån för ett nationellt och 

kollektivt – svenskt – perspektiv där individen går förlorad. Behovet av en bekräftelse av den 

specifika judiska gruppidentiteten lär knappast försvinna, trots inkluderande mångfaldsarbete.

   Jag har i uppsatsen ställt frågan huruvida ett utökat mångfaldsarbete på svenska museer är en 

potentiell fara för specialmuseernas existens och att det inte längre kommer finnas ett behov av 

dessa ju mer den judiska historien belyses ur regionala och nationella perspektiv. Min åsikt är att det 

kommer att finnas ett behov av specialmuseer och riktade utställningar inom museisektorn även i 

framtiden. Frånvaron av dem vore en kännbar platsförlust och en förlust för den kollektiva, judiska 

identiten i Sverige. Där länsmuseerna och nationella museer berättar regionala och nationella 

berättelser kan specialmuseert såsom Judiska Museet utgöra ett komplement. Representationer på 

läns- och centralmuseer är ett synliggörande och legitimerande, men det behöver inte nödvändigtvis 

betyda att specialmuseerna har förlorat sin funktion.

   Det finns krafter i det svenska samhället som verkar utifrån främlingsfientliga ideologier och det 

är viktigt att resonera kring hur dessa grupper kan missbruka representationsarbetet och utökade 

satsningar på mångfald i sina diskurser. Dessa gruppers syn på värdet av heterogenisering och 

revidering av den nationella historien är säkerligen annorlunda än det perspektiv museerna med 

dess anställda vill förmedla. Främlingsfientliga grupper förefaller anse att anpassning och 

assimilering är den idealiska lösningen, då människor med skiftande trosuppfattningar, kulturer och 

etniciteter utgör ett hot mot deras föreställning om det genuint svenska. Hos främlingsfientliga 

grupper är det den svenska identiteten – verklig eller föreställd – som är särskilt skyddsvärd. Det 

finns en stark föreställning om en kollektivism, vilken hotas av mångfalden. Trots 

mångfaldsarbetets målsättning att fler röster skall ges plats i det svenska samhället, vilket i sin tur 

gör att fler individer och grupper bekräftas i den nationella historien som svenska, protesterar 
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många främlingsfientliga grupper mot mångfaldsarbete. En potentiell anledning är att de 

samhällsgrupper som ges en ny plats inom den museala verksamheten enligt vissa individer i 

samhället inte anses värdiga och aldrig kan anses vara detta så länge de är bärare av fundamentala 

identitetsskapare såsom tro, etnicitet, ursprung och kultur. Somliga av dessa faktorer är föränderliga 

genom omfattande omdaningar i världssyn och den egna identiteten, andra är det inte. Eftersom 

vissa av de uppräknade faktorerna exkluderar individer från att anses som svenska och värda att 

representera, enligt främlingsfientliga grupper, måste utrymmet för att kompromissa med dessa 

främlingsfientliga grupper vara starkt reglerat.

   Kommersialisering har möjligen spelat en nedtonad roll i denna uppsats, men det finns viktiga 

aspekter att ta i beaktande när det kommer till museala representationer och dess potentiella 

effekter. De museer vilka bedriver kommersiell verksamhet genom försäljning av produkter knutna 

till den museala verksamheten och dess teman måste reflektera över vilka produkter de väljer att 

erbjuda besökaren. Hos de museer där försäljning av produkter är en faktor i museets ekonomi finns 

det en risk att ansvariga väljer att se till vad som är attraktivt och säljbart för besökaren och 

utformar utställningsverksamheten, helt eller delvis, efter detta. Tidigare i uppsatsen har jag 

redogört för professorn Ruth Ellen Grubers perspektiv, där kommersiellt driven marknadsföring av 

judendomen ofta baseras på en blandning av fiktion, fantasi och fakta, där verklighetsförankringen 

ibland förefaller ytterst tvivelaktig.64 Denna marknadsföring, vilken ofta exotifierar den judiska 

gruppen, spelar en viktig roll när det kommer till att definiera och forma föreställningen om vad 

som är, eller vad som skulle kunna tänkas vara, judiskt. 

   Den kommerisellt gångbara representationen kan vara formad av populärkulturella uttryck eller 

andra medium vilka bygger på exotifiering och stereotyper. Säljbara representationer, där besökarna 

upplever att de känner igen sig, behöver därför inte heller vara sanna – vilket ökar risken för att 

stereotypa bilder av den representerade gruppen bekräftas och befästs genom den museala 

verksamheten. Det finns anledning att vara försiktig och reflektera över vilken bild av en grupp man 

som museianställd eller medlem av den representerade gruppen vill förstärka eller ej. En viktig 

fråga är vad som kan kommersialiseras och säljas samt om museerna har någon skyldighet när det 

kommer till att hålla vissa kulturella uttryck utanför kommersialiseringen. En annan viktig faktor är 

att se till vem det är som kommersialiserar och hur maktperspektivet ser ut mellan de som säljer och 

den grupp vars kulturella uttryck säljs. Dessa två parter – de som säljer och de som säljs – är ibland 

samma grupp, men det kan även förekomma att maktbalansen grupperna emellan är skev. Detta 

gäller naturligtvis inte enbart judendomen utan även andra kulturella uttryck, ibland med en 

potentiellt starkare säljkraft. En risk med kommersialisering av kulturella uttryck är att det 

64 Ruth Ellen Gruber, Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe (Berkeley, 2002), s. 125-127.
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uppkommer en debatt angående huruvida olika samhälleliga grupperingar skall anses ha 

förfoganderätt över specifika kulturella uttryck eller ej, vilket potentiellt kan utmynna i diskussioner 

angående så kallad kulturell appropriering. Denna process, där priviligerade grupper i samhället 

tillskansar sig kulturella uttryck från ofta lägre ställda grupper, kan kopplas ihop med 

kommersialisering där de kulturuttryck som är kommersiellt gångbara hjälper till att forma en 

stereotyp bild av en grupp. Trots invändningar om gruppers ensamrätt på kulturella uttryck versus 

individuell frihet anser jag att det föreligger ett maktperspektiv när det kommer till 

kommersialisering av kulturuttryck, vilket är viktigt att ta hänsyn till från museernas sida. 

Kommersialisering har en viktig effekt på den kollektiva identiteten, speciellt om graden av 

säljbarhet påverkar representationens innehåll. Här finns ett potentiellt cirkelresonemang, där 

museerna ser till vad besökarna förväntar sig baserat på egna erfarenheter och stereotyper och låter 

representationerna avspegla detta. Där det finns en rädsla för att anamma ett kritiskt perspektiv och 

utmana besökarnas föreställningar om en grupp finns det även en fara för återberättande och 

bekräftelse av diverse stereotyper. En representation baserat på vad som är kommersiellt gångbart är 

inte enbart en representation som löper risken att skapa en alienation mellan den bild av gruppen 

som representeras och gruppen själva utan kan även påverka hur externa grupper ser på den 

representerade gruppens identitet. Kommersialiseringens potentiella  inverkan på representationen 

medför en ökad risk för stereotyper, vilka kan utgöra grunden för negativa diskurser kring den 

representerade gruppen.

   Representationsproblematik, kommersialisering och stereotypiering hör alla ihop med och har 

potential att påverka den kollektiva identiteten. I och med utökat representationsarbete och starkare 

samarbete med berörda parter kommer troligtvis representationer av grupper i allt större 

utsträckning utformas inom de berörda grupperna, vilket jag personligen anser vara en positiv 

utveckling. Genom samarbete, reflektion och dialog kommer dessa grupper ges en ökad möjlighet 

att utforma den egna representationen, vilket troligtvis har en stärkande funktion på den kollektiva 

identiteten. I samarbete med museerna finns en stor potential att utforma en representation där fler 

inom den berörda gruppen kan identifiera sig med. Det finns även stor kunskap om 

utställningsmediet hos museernas anställda, vilket gör att de kan vara behjälpliga när det kommer 

till att förmedla den information gruppen och museet vill sprida till sina besökare. Genom att ta 

hjälp av varandras styrkor och komplettera varandras svagheter borde chanserna till en god 

representation öka. Detta arbetssätt är inte på något sätt riskfritt – det skulle förutsätta att alla i 

gruppen skulle vara delaktiga och eniga – men det uppnår en högre grad av inkludering än då 

museet ensamt ges utrymme att utforma en representation av en grupp.

   Denna ökade maktfördelning och det utökade samarbetet mellan museerna och de representerade 
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grupperna i fråga öppnar upp för en högre grad av demokrati, dialog och främjar även eventuell 

samtidsdokumentation från museets sida. De museer som inte strävar efter samarbete och dialog 

måste reflektera över anledningen till den situationen – är det rädsla för platsförlust och extern 

kritik av den museala verksamheten som skapar tveksamheter? Trots eventuella ojämlikheter i arkiv 

och museala representationer där majoritetsgruppen är den som syns mest, är även den minsta 

platsförlust där andra grupper ges plats, mångfaldsarbete och normkritik ett potentiellt hot enligt 

vissa, om än inte alla, individer.

   Museer som ägnar sig åt mångfaldsarbete men inte vill släppa in externa parter i sitt 

representationsarbete bör helt enkelt ifrågasättas. Föreligger det en rädsla för att inblandning av 

andra grupper med andra kompetenser än de museianställdas kommer att äventyra arbetets kvalitét? 

Föreligger det en eventuell tveksamhet angående att delegera delar av arbetet och ge upp en del av 

kontrollen och makten över arbetet? Det vore inte underligt om de museianställda med sina 

yrkeskunskaper och erfarenheter är bärare av föreställningen att de är de mest lämpade att skapa 

utställningar och eventuell pedagogisk verksamhet med just museet som bas, men att våga engagera 

andra grupper med andra kunskaper än den museianställdes kan utgöra ett utmärkt komplement och 

innebära ett lyft för representationsarbetet. Museianställdas målsättning att bjuda in och samarbeta 

med de grupper som skall representeras betyder dock inte att en representation kommer bli så 

nyanserad och inkluderande som möjligt, även om grupper får vara delaktiga i utformningen av 

själva representationen.

   Det föreligger risker att olika grupper exotifierar sig själva och inte presenterar en nyanserad bild 

av gruppen, där stereotyper blir bekräftade och befästa. Grupper är bärare av normer och 

värderingar och det kan uppstå problem när normbrytningar inom minoriteten skall representeras; i 

värsta fall tystas dem helt för att bilden av gruppen skall förbli enligt de rådande normerna, vilket 

inte främjar inkludering och mångfald. I de fall där museer och externa grupper väljer att samarbeta 

som ett led i mångfalds-och representationsarbete måste det finnas en utarbetad åtgärdsplan för hur 

museianställda och projektmedlemmar skall hantera situationer där avvikare från normen riskerar 

att stängas ute, samt vara bestämda med var det finns utrymme för eventuella kompromisser och var 

det inte finns. Jag anser att museernas utökade samarbete med externa grupper när det gäller 

utformningar av representationer är en demokratisk process, men detta betyder inte att resultatet 

genom detta automatiskt blir alltigenom inkluderande – det är en process vilken måste präglas av 

normkritik och diskussion där värderingar om vad som borde och inte borde representeras ständigt 

ifrågasätts och analyseras.

   Museerna har genom sin representation inflytande på kollektiva identiteter – hur de skapas och 

representeras, hur externa grupper betraktar dem, hur de representerade grupperna förhåller sig till 
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dem och även hur de kan användas av olika grupper med skilda motiv. På grund av detta är det 

mycket viktigt att museerna reflekterar över sin roll i representationsarbetet och hur de kan arbeta 

för att bredda mångfalden i sin museala verksamhet. Samarbete och dialog där museet skapar 

representationer med grupper istället för att ensamt skapa representationen om dem skapar bättre 

förutsättningar för kunskapsförmedling och ett ökat arbete för inkludering och tolerans.

   Hur skall museets roll som identitetsskapare tolkas? Kerstin Smeds, professor i museologi vid 

Umeå Universitet, talar om att museet och utställningsverksamheten inte påverkar skapandet av 

identitet.65 Denna frågeställning är svår att få grepp om. Det är min personliga åsikt att ökad 

kunskap om den egna nationella historien möjligen kan skapa en starkare känsla av en kollektiv 

identitet, där besökaren ser historien om det svenska – till exempel genom Nordiska Museets 

utställningsverksamhet – och identifierar sig med denna på ett sätt som tidigare inte gjorts. Det finns 

potential att bidra till en ökad känsla av tillhörighet inom den kollektiva identiteten. Det Judiska 

Museet borde rimligtvis ha en liknande funktion för den judiska gruppen, speciellt med tanke på det 

utökade fokuset på kontextualisering och bredare perspektiv i utställningsverksamheten där museet  

även inkorporerar den judiska historien i den nationella historien. Den process av identifikation jag 

talar om handlar dock om att förstärka och bekräfta en redan befintlig kollektiv identitet, inte om att 

skapa en helt ny identitet. Det finns troligtvis museibesökare som upplevt att de funnit en ny 

identitet genom ökad kunskap där det egentligen handlar om att en museal representation påverkat 

en undertryckt, latent kollektiv identitet besökaren tidigare knappt identifierat sig med, till den grad 

att besökaren upplever identiteten som nyfunnen. Andelen besökare som – genom exponering av 

materiella och immateriella kulturarv med vilka besökaren inte kan identifiera sig – i praktiken 

finner en ny identitet genom utställningsverksamhet borde vara begränsad.

   Enligt mitt synsätt är museets funktion inte till största del identitetsskapande, utan snarare en 

bekräftelse och ett legitimerande av kollektiva identiteter som besökaren redan är bärare av, mer 

eller mindre latent. Säkerligen finns det fall där besökare genom museal verksamhet upptäckt nya 

perspektiv som sedan genom ytterligare kunskapsinhämtning format individens bild av sig själv och 

förändrat synen på var dennes kollektiva identitet finns, men jag tror personligen inte att detta är 

representationens och mångfaldsarbetets huvudsakliga funktion och målsättning.

   Förstärkandet av kollektiva identiteter har både fram- och baksidor. Genom de kollektiva 

identiteterna kan individen känna att denne blir sedd och bekräftad som en del av samhället och 

dess historia, men det kan även skapa en starkare känsla av att det finns ett vi – den egna gruppen – 

och ett dem, en riskfaktor när det kommer till exkludering och främlingsfientliga attityder. Genom 

att bredda perspektivet på vad som är normativt genom utökade representationer ökar även antalet 

65 Kerstin Smeds, "Vad är museologi?", RIG: Kulturhistorisk tidsskrift (2007:2): s. 67.
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inkluderade i berättelsen, vilken skapar en grupp som blir större och starkare när det kommer till att 

stå emot de röster som har målsättningen att upprätthålla nuvarande normer och maktstrukturer 

genom att protestera när de upplever att homogeniteten hotas och störs. Genom att inkludera det 

exkluderade och arbeta för att bekämpa föreställningen om ett vi och ett dem finns potentialen till 

ökad tolerans och en stor andel kunskap, egenskaper som kommer att behövas när museerna måste 

vara en trygg, demokratisk offentlig arena i en värld där populism, intolerans och främlingsfientliga 

åsikter återigen blåser kallt, inte enbart hos gemene man, men också i regeringar och bland 

världsledare. Att acceptera och bli accepterad, att lyssna och att bli hörd, att se och att bli sedd samt 

att få finnas till – däri finns den  judiska representationens funktion på svenska museer.
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att studera hur judiska kulturuttryck kommersialiseras, musealiseras 

och representeras i den museala verksamheten hos de för uppsatsen valda museerna – det Judiska 

Museet i Stockholm och Västerbottens Museum i Umeå –  samt att redogöra för de utmaningar 

museerna kan tänkas stå inför när det kommer till ett fortsatt representationsarbete.

   Inom ramen för denna uppsats har jag utgått från tre frågeställningar, vilka är som följer 

1. På vilket sätt musealiseras och kommersialiseras judisk kultur?

Den judiska kulturen musealiseras och kommersialiseras på många skilda sätt, bland annat genom 

att reduceras till mindre beståndsdelar av en komplex helhet – bland dessa musik, maträtter, 

souvenirer och genom att belysa specifika judiska individer med förhoppningen om att besökaren 

skall beundra dessa. Museerna kan även förses med textning på det hebreiska språket eller med ett 

typsnitt som får det latinska alfabetet att efterlikna det hebreiska. Likt museer i övrigt är de judiska 

museernas uppdrag att samla, vårda och visa kulturella artefakter och att, genom att representera 

judisk kultur, bekräfta den judiska traditionen och den judiska identiteten samt utgöra en struktur på 

vilken de kollektiva minnena kan byggas. Kommersialisering av judendomen och dess kulturella 

uttryck sker på olika sätt, där det finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till, bland annat vad som 

kommersialiseras, av vem, i vilket syfte och vem produkten säljs till. Olika produkter, tillverkade 

och marknadsförda av skiftande grupper eller företag med skiftande potentiella köpare skapar olika 

reaktioner hos den samhällsgrupp vilken upplever att denne blivit kommersialiserad. 

2. Hur bedrivs representationsarbetet på det Judiska Museet och Västerbottens Museum?

Denna uppsats har fokuserat på det representationsarbete på det Judiska Museet i Stockholm som 

bedrivs genom utställningsverksamhet och avgränsningen har varit från 2010 fram till stängningen i 

augusti 2016. Under den period som behandlats inom ramen för denna uppsats har utställningarnas 

fokus på det Judiska Museet skiftat från att handla om framgångsrika enskilda personer eller 

familjer och deras betydelse inom den svenska kultursfären eller det svenska näringslivet till att 

istället fokusera på mer allmängiltiga ämnen, med vilka en bredare del av besökarna kan identifiera 

sig. Istället för att isolera enskilda individer från samhället i stort finns det nu en trend som pekar på 

kontextualisering och att belysa en kollektiv, judisk identitet istället för enskilda individer.

   Västerbottens Museum, uppsatsens andra exempel på representationsarbete, bedriver i skrivande 
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stund ett projekt vilket skall resultera i utställningen Prioritet: Minoritet i november 2017. 

Målsättningen med detta projekt är att genom en riktad insamling och samtidsdokumentation samla 

in berättelser, fotografier och föremål för att täcka en upplevd lucka i den lokala historien. 

Insamlingen riktar sig mot de fem svenska minoritetsgrupperna där bland annat den judiska gruppen 

ingår. Hur utställningens slutgiltiga innehåll kommer se ut är ännu omöjligt att diskutera, då museet 

i skrivande stund genomför sin insamling från de individer som anser sig tillhöra de grupper som 

berörs av projektet.

3. Vilka utmaningar och svårigheter innebär ett fortsatt representationsarbete?

Det finns ett stort antal utmaningar och svårigheter med representationsarbete. Ett problem är risken 

för att befästa stereotypa föreställningar om en samhällsgrupp, både genom den egna gruppens 

framställning av sig själv samt genom en rent museal framställning – en risk som ökar ju mer 

koncentrerad och homogeniserad representationen blir. Ett annat problem är individer vilka 

upplever mångfaldsarbete som ett hot och en rädsla för platsförlust, där en representation av den 

judiska gruppen kan ses som ett exkluderande av andra samhällsgrupper och genom detta skapa en 

negativ motreaktion. Det finns även antisemitiska diskurser i samhället vilka kan appliceras på 

utställningar om judarna och deras historia för att förstärka föreställningen om en dold agenda från 

museernas håll. Ett annat problem är besökare som eventuellt betraktar museala representationer 

som en allomfattande bild av vad judendomen är, inte vad den kan vara. En svårighet för anställda 

vid museer är även att fånga en så stor del av judendomens komplexa helhet som möjligt och att, 

vid eventuellt samarbete med den berörda gruppen, vara en stabil resurs som även har en tydlig 

åtgärdsplan när eventuella friktioner angående representationer av till exempel normbrytande 

personer inom gruppen skall representeras. Inom ramen för uppsatsens avslutande analys kopplas 

uppsatsens text till kulturteoretikern och sociologen Stuart Halls teorier om kollektiva identiteter – 

föreställningen om att höra samman i en gruppgemenskap – och hur judiska kollektiva identiteter 

kan påverkas av museala representationer av den judiska kulturen. Utifrån detta berörs även 

museets potential som identitetsskapande institution. Analysen berör även hur museala 

representationer kan forma externa samhällsgruppers föreställning om den representerade gruppens 

kollektiva identitet och även hur dessa representationer kan forma diskurser vilka eventuellt kan 

användas av bland annat politiska grupper med antisemitiska motiv. Med utgång i detta redogör 

analysen för varför det är så viktigt med ett utökat musealt mångfaldsarbete för att skapa de bästa 

förutsättningarna när det kommer till att stå emot olika främlingsfientliga krafter i samhället – både 

idag och i framtiden.
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Information om Judiska Museets utställning ”Känner du Josephsons? – en otrolig familjesaga!”,

http://www.judiska-museet.se/kanner-du-josephsons-en-otrolig-familjesaga/, hämtad 2017-02-18.

Information om Judiska Museets utställning ””Elsa Grünewald med kritan i hand: 'Min bror Isaac

målar också!”,

http://www.judiska-museet.se/elsa-grunewald-med-kritan-i-hand-min-bror-isaac-malar-ocksa/,

hämtad 2017-02-18.

Information om Judiska Museets utställning ”Juden Jesus”,

http://www.judiska-museet.se/juden-  jesus/, hämtad 2017-02-18.

Information om Judiska Museets utställning ”SOUL FOOD – om judisk mattradition och

kokkonst”,

http://www.judiska-museet.se/soul-food-om-judisk-mattradition-och-kokkonst/, hämtad 2017-02

-18.

Information om Judiska Museets utställning  ”En svensk framgångssaga...”,

http://www.judiska-museet.se/en-svensk-framgangssaga/, hämtad 2017-02-18.

Information om Judiska Museets utställning ”Albumet från Auschwitz”,

http://www.judiska-museet.se/albumet-fran-auschwitz/, hämtad 2017-02-18.
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