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1. Inledning
Temat mångfald är aktuellt både i museal verksamhet och i samhället i stort. Världen har 

globaliserats på relativt kort tid och vi har tillgång till olika kulturuttryck och värderingar på 

internet. En ökande invandring till Norden har också bidragit till att en mångfald av kulturella 

uttryck är närvarande. Detta är en verklighet i samhället och därför också en angelägenhet för 

museer, eftersom museers verksamheter och utställningar återspeglar de samhällen de är en del av.  

Därför ser jag det som speciellt intressant att undersöka mångfaldsarbete på ett museum och 

framförallt i en specifik utställning. Jag behandlade temat i min B-uppsats där jag undersökte 

projektrapporten från projektet ”Rom san - är du rom?” som Göteborgs Stadsmuseum genomförde 

tillsammans med representanter från olika romska grupper och som senare utmynnade i 

utställningen ”Vi är romer” som vann pris för bästa utställning 2013.1 Under tiden jag skrev B-

uppsatsen så besökte jag Interkulturelt Museum (IKM) i Oslo och upptäckte att dem arbetade med 

att utforma en ny fast utställning. Jag fick veta att utställningen, som till viss del var inspirerad av 

utställningen på Göteborgs Stadsmuseum, handlade om den nationella minoriteten romá eller romer

på svenska. Detta gjorde mig intresserad att undersöka vidare på detta tema. Utställningen 

Norvegiska romá – norske sigøynere: Ett folk – mange stemmer (fortsättningsvis kommer jag 

använda förkortningen Norvegiska romá) handlar om en av Norges fem nationella minoriteter. 

Romerna invandrade till Norge runt 1860-talet och under 1900-talet har norska staten diskriminerat 

och förtryckt romer. 1927 antogs Sigøynerparagrafen som förbjöd romer att komma in i Norge. 

Paragrafen fanns kvar fram till 1956 och inte förrän 1999 blev romer erkända som en nationell 

minoritet i Norge. Trots detta så har romer varken eget museum eller kulturhus i Norge och har över

lag fått lite utrymme att föra fram sina kulturuttryck. IKM har därför valt att föra fram romernas 

kultur och situation i det norska samhället genom ett insamlingsprojekt och en utställning.2 Denna 

utställning vill jag undersöka och analysera utifrån perspektiven mångfald och intersektionalitet.

Per-Uno Ågren, professor i museologi och initiativtagare till tidskriften Nordisk museologi, 

skriver om den makt museet som institution har genom att verka som en arena för kampen om 

rätten till historisk existens och en berättigad plats i offentligheten. En meningsfull 

samhällsförändring måste vara knuten till ett samhälles kulturella rötter, menar han. Museets 

föremål och berättelser är nödvändiga för att förstå nuet och Ågren påpekar hur lätt det är att fastna 

vid en ”illusion om oföränderliga evighetsvärden”.3 

1 Minoritet.se, Utställningen vi är romer prisad, http://www.minoritet.se/GetDoc?meta_id=3063, 2014-04-17.
2 Oslo Museum, Norvegiska romá – norske sigøynere: Ett folk – mange stemmer, 

http://www.oslomuseum.no/interkulturelt-museum/interkulturelt-museum-utstillinger/norvegiska-roma-norske-
sigoynere, 2015-03-25.

3 Per-Uno Ågren, ”Museet som makt” i Nordisk Museologi nr.1 (1996/1), 1-2.
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Jag ser att det finns en stor poäng med att hela tiden reflektera och revidera verksamheten vid 

museer för att undvika att utställningsmediet blir ett sätt att beta av teman och perspektiv som är lite

svårare att integrera långsiktigt. Att arbeta med sina samlingar utan att fastna vid den illusion om 

oföränderliga evighetsvärden, som Ågren här talar om, förefaller för mig vara en av de utmaningar 

som flera museer brottas med. Hur arbetet kan se ut i utställningsproduktion är intressant då detta är

ett av de sätt som ett museum förmedlar värderingar till besökaren.

Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Interkulturelt Museum i Oslo har integrerat 

mångfaldsaspekter i representationerna av en minoritetskultur i utställningen Norvegiska romá.

Mina frågeställningar är:

• Hur arbetar IKM med mångfaldsarbete i sin verksamhet?

• Vad har producenterna för Norvegiska romá för syn på vad mångfald är och hur har det tagit 

sig uttryck i processerna kring skapandet av utställningen? 

• Hur representeras mångfald inom den aktuella minoritetskulturen i utställningen utifrån ett 

intersektionellt perspektiv?  

Metod och teori
Jag inledde min undersökning genom att ta fram information om mångfaldsarbete. Detta har jag 

gjort genom att studera relevant litteratur och internetkällor. Den information jag har erhållit har jag 

analyserat och bearbetat för att skaffa mig en förståelse av begrepp som mångfald, genus, etnicitet 

och intersektionalitet. Jag har intervjuat en av producenterna för Norvegiska romá på IKM i Oslo 

för att ta reda på vad intentionen och syftet med utställningen är men också hur utställningen har 

arbetats fram. Jag ville ta reda på ifall mångfaldsperspektivet har varit centralt eller en del av tänket 

under projektets gång och hur producenten själv definierar begreppet mångfald. Jag gjorde min 

intervju med Gazi Öscan som är en av producenterna för utställningen Norvegiska romá. Intervjun 

gjorde jag då jag var på museet för att analysera utställningen. Jag använde mig av en app på min 

mobiltelefon för att spela in hela intervjun samt förde anteckningar under densamma. Jag förde 

också anteckningar under min genomgång av utställningen. Intervjufrågorna arbetade jag fram 
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utifrån de teorier som jag anser är relevanta för temat. Jag har även studerat museets policy för att ta

reda på vilket sorts museum IKM är, vad som gör museet interkulturellt och vilka 

problemställningar de arbetar med.

Jag har gjort en utställningsanalys av Norvegiska romá. När jag gjort analysen så har jag först 

och främst sett till helhetsintrycket, det vill säga det som jag uppfattar vid första anblicken. Det 

handlar om bilder, färger, former osv. Efter det har jag fördjupat mig genom att analysera bilder och 

föremål i utställningen som jag funnit relevanta för min analys. Till sist har jag undersökt och 

analyserat en del texter i utställningen. Det handlar både om utställningstexter och tidningsurklipp 

som finns i utställningen. Jag ville undersöka hur producenternas intention kommit fram i 

utställningen men också vad jag utifrån mina valda teorier anser fungera där ett 

mångfaldsperspektiv förverkligats eller vad som kan utvecklas.

Till min hjälp i analysen har jag ett teoretiskt ramverk som är uppbyggt av teorier som 

behandlar identitet, etnicitet, och genus. Hela det teoretiska ramverket samt begreppet mångfald 

förklaras mer ingående i kapitel 2 medan mina huvudteorier kort presenteras här i inledningen. Jag 

utgår ifrån den kanadensiske filosofen Charles Taylors teori om erkännandets politik som går ut på 

att en persons identitet kan skadas ifall den inte får offentligt erkännande.4 Det kan på så sätt vara en

form av förtryck att majoritetskulturen inte erkänner minoritetskulturen i ett samhälle. Erkännandet 

av identiteter kan utformas enligt två politiska teorier, likvärdspolitik och särartspolitik.5 

Kategorisering av människor och det strukturalistiska förhållningssättet som antropologen Claude 

Lévi-Strauss diskuterar har jag valt att använda i min undersökning.6 Verkligheten delas av oss 

människor upp i kategorier som ligger i motsatsförhållanden till varandra. När människor delas upp 

i kulturer så står den andres kultur i motsats till ens egen. Detta bildar maktstrukturer där en 

majoritetskultur anses vara överlägsna minoritetskulturerna. Mångfaldsarbete på museer handlar om

att representera olika identiteter därför är olika maktstrukturer intressanta att belysa. Då Norvegiska

romá handlar om en minoritetskultur som fått endast lite erkännande i Norge anser jag Lévi-Strauss 

vara relevant till temat.

Antropologen Fredrik Barth beskriver etnicitet som sociala processer som skapas i mötet 

mellan kulturer.7 Etnicitet och makthierarkier blir intressanta i detta sammanhang eftersom att jag 

undersöker en utställning som representerar en minoritetskultur. Kategorisering av människor tas 

också upp av genusteoretikern Judith Butler. Butler menar att kategoriseringen man och kvinna är 

socialt konstruerad och att idén om ett naturligt kön är en konstruerad föreställning. Den 

4 Charles Taylor, Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (Göteborg, 2003), 41-44.
5 Ibid., 46-51.
6 Claude Lévi-Strauss, Structural anthropology (New York, 1963), 20-22.
7 Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries (Oslo, 1969), 10-13.
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heterosexuella matrisen kallar Butler den maktstruktur som bestämmer vad som är naturligt och 

inte. De personer som inte identifierar sig som man eller kvinna, eller de som har en annan 

sexualitet än den heterosexuella går inte att placera i kategorier och anses därför vara onaturliga.8

I min analys av Norvegiska romá använder jag mig av ett intersektionellt perspektiv som är en

teori Paulina De los Reyes etablerade i Sverige. De los Reyes är professor i ekonomisk historia vid 

Stockholms universitet och vill visa hur föreställningarna om människors olikheter bidrar till att 

synliggöra diskriminering. Intersektionalitet kan förklaras som relationen mellan olika aspekter som

etnicitet, genus, sexualitet, religion, klass och så vidare.9 Jag har dock valt att fokusera på etnicitet 

och genus med avsikt att undersöka hur dessa två samspelar i utställningen Norvegiska romá. Jag 

har använt mig av två böcker som hjälpmedel när jag har analyserat utställningen. Dels Wera 

Grahns Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering som behandlar 

genusintegrering i alla delar av museal verksamhet.10 Grahn är etnolog och docent i genusvetenskap.

Jag har valt ut några av frågorna som jag anser intressanta för den utställning som jag analyserar Jag

har även använt mig av en texten ”Hela historien? Tjugo frågor till en utställning” ur antologin Det 

bekönade museet: genusperspektiv i museologi och museiverksamhet skriven av Maria Ahlsén, 

Johanna och Kristina Berg. De frågor (se bilaga B) som tas upp i texten anser jag vara intressanta 

och därför har jag valt att använda mig av dem i min utställningsanalys.11 Även om en utställning 

handlar om en minoritet så måste andra aspekter finnas med för att utställningen ska vara 

mångfaldig

Presentation av temat
En del forskning är gjord kring temat mångfaldsarbete. Mycket av forskningen rör mångfald i 

arbetslivet men det finns även mycket skrivet om just mångfald i kulturlivet. Wera Grahn har 

arbetat med den konkreta genusintegreringen vid museiinstitutioner. Grahns handbok för 

genusintegrering, som presenterats ovan, ska hjälpa ledningar och anställda vid museer att få in ett 

genusperspektiv på hela verksamheten. Grahn föreslår dock att handboken kan användas för att 

även integrera andra perspektiv såsom klass eller etnicitet.12 På så vis kan Grahns handbok anses 

ingå i temat mångfald på museer. Detta är en av få utarbetade praktiska handböcker för 

museipersonal när det gäller integrering av marginaliserade grupper vilket är anmärkningsvärt då 

8 Judith Butler, Genustrubbel (Göteborg, 2007), 49-51.
9 Paulina De los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet (Malmö, 2005), 14-16.
10 Grahn, Wera, Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering (Uppsala, 2007).
11 Ahlsén, Maria, Berg, Johanna & Kristina,  ”Hela historien? Tjugo frågor till en utställning”, i Det bekönade museet: 

genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Aronsson, I. & Meurling, B (Uppsala, 2005).
12 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering (Uppsala, 2007), 21.
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detta varit väl uppmärksammat de senaste 15 åren. Den statliga utredningen Tid för kultur från 2009

tar upp vikten av mångfald i kulturlivet. Där står att kulturen ska vara dynamisk och att mångfald 

ska prägla samhällets utveckling. Mångfald ska inte längre ligga som en egen avdelning i kulturlivet

utan ska finnas integrerad i alla delar.13 Detta visar hur aktuellt just integreringen av mångfald i 

museer är. Tid för mångfald är den rapport som Mångkulturellt Centrum i Botkyrka fått i uppgift att 

göra åt regeringen. Rapporten består av en enkätundersökning, en kartläggning och en 

intervjustudie som analyserades för att ta fram de åtgärder som behövdes för att nå de 

kulturpolitiska målen.14 Bland åtgärderna står att institutioner bör ha utarbetade styrdokument för 

integrering av mångfald, utbildning av personalen, samarbetsgrupper som inriktar sig på 

mångfaldsfrågor samt att begreppet mångfald bör diskuteras och vidgas.15 2013 gav 

Riksutställningar ut rapporten Museerna och mångfalden där mångfaldsintegrering tas upp igen. I 

rapporten står det att Svenska museer inte speglar det mångkulturella Sverige och att detta är 

resultatet av en strukturell diskriminering. Rapporten tar upp vikten av en mångfaldig rekrytering på

museer för att få in nya perspektiv: ”Ett museum för alla måste rymma en mångfald av berättelser 

utifrån en mångfald av perspektiv.”16  Rapporten visar att mångfaldsintegrering är ett viktigt arbete 

som bara har börjat men jag menar att begreppet mångfald fortfarande inte är tydligt och jag tror att 

det måste tydliggöras innan en integrering kan ske. 

Avgränsning och källor
Jag har valt museet Interkulturelt museum och utställningen Norvegiska romá som jag har 

analyserat utifrån ett mångfaldsperspektiv. Just detta museum finner jag intressant då detta kallas 

interkulturellt och jag vill undersöka varför. Jag har undersökt hur museiledningen definierar 

museet och hur en av utställningsproducenterna i utställningen Norvegiska romá  menar att arbetet 

tillsammans med en minoritetsgrupp bör gå till. Jag ville undersöka denna utställning eftersom den 

handlar om en minoritetsgrupp och jag vill se hur mångfald har representerats i den. Mina 

huvudkällor har varit IKM:s styrdokument som jag fått av intendenten på museet när jag var där för 

att göra min analys, norska kulturpolitiska måldokument som jag funnit på internet, mina egna 

anteckningar som jag gjorde då jag besökte och analyserade utställningen samt en intervju med en 

av Norvegiska romás utställningsproducenter. Jag är införstådd med att utställningsproducenten 

arbetar för IKM och därför förhåller jag mig kritisk till de svar jag fått under intervjun. Jag 

13 SOU 2009:16, Tid för kultur, 26.
14 Emil Plisch, Saara Printz Werner och Oscar Pripp, Tid för mångfald  (Botkyrka, 2004), 9.
15 Ibid., 23.
16 Erik Fugeläng, Riksutställningar rapport, Museerna och mångfalden (Visby, 2013), 

https://www.riksutstallningar.se/sites/default/files/documents/Rapport_Mangfald_Digital.pdf, 6.
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använder mig också av ett antal publicerade källor så som antologin Mångfald i kulturlivet i vilken 

ett antal forskare, journalister och artister presenterar sina tankar och idéer om mångfald, identitet 

och erkännande. Här har bland andra etnologen Owe Ronström presenterat sin definition av 

begreppet mångfald och hur han anser att begreppet behöver breddas för att inte bara handla om 

etnicitet. Ronström menar att identiteter är uppbyggda av flera olika komponenter och därför ska 

mångfald innefatta alla dessa för att ge en fullständig bild av en persons identitet.17

Uppsatsens disposition
I kapitel 2 redogör jag de teorier om maktstrukturer och diskriminering som jag använder mig av i 

uppsatsen. I detta kapitel behandlar jag även begreppen intersektionalitet och mångfald. Efter det 

följer kapitel 3 där jag presenterar Interkulturelt Museum och utställningen Norvegiska romá samt 

går igenom gällande norska kulturpolitiska mål för att beskriva av hur museets samhällsroll ser ut. I 

kapitel 4 analyserar jag utställningen utifrån ett mångfaldsperspektiv. Här kommer även ett 

intersektionellt perspektiv in och jag pekar ut viktiga delar ur utställningen som jag vill lyfta fram 

eller kritisera. I kapitel 5 redovisar jag mina reflektioner och min slutdiskussion där jag diskuterar 

utställningen och utställningsarbetet utifrån de teorier jag presenterat ovan. 

17 Owe Ronström, ”Mångfald och mångkultur” i Mångfald i kulturlivet Red. Oscar Pripp (Botkyrka, 2004), 3-7.
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2. Identitetsteori och analysmetod

Identitetsskapande och erkännandets politik
Vad är en persons identitet och hur formas denna? Taylor diskuterar idén om en individualiserad 

identitet som växer fram tillsammans med ett nytt ideal som kallas autenticitetens ideal. 

Utvecklingen av detta ideal bottnar i 1700-talets föreställning om att människan har en moral. En 

förmåga att urskilja rätt från fel. Det är genom att vara i kontakt med sina moraliska känslor som 

individer kan utföra ”rätt” handlingar. Istället för att den moraliska vägledningen kommer ifrån gud 

måste en individ nu leta efter en moralisk kompass inne i sig själv.18 Taylor menar att var och en har

en egen kompass och ett eget sätt att vara mänsklig på och det är genom det individuella sättet livet 

ska fortgå, inte genom någon annans mönster. Det är genom att leva efter sitt eget sätt som någon 

definierar sin person, sin identitet. Dock är inte den individuella identiteten oberoende av andra 

personers inflytande. Människan har en dialogisk och social karaktär och vi definierar vår identitet 

med olika former av språk. Genom språken lär vi oss av andra genom utbyte. På så sätt utvecklar vi 

vår identitet genom hela livet och ju mer vi interagerar med andra desto mer insikt och 

självreflektion skaffar vi oss, menar Taylor.19

Taylor påpekar att en persons identitet kan beskrivas som dennes egen uppfattning om vem 

hon är, det som karakteriserar någon som människa. Utifrån detta formas alltså identiteten av andra 

personers erkännande. Det betyder att en person eller en grupps identitet skadas om samhället 

återspeglar en felaktig eller förnedrande bild av dem. En sådan bild kan leda till att personer 

anammar den förnedrande identitetsbilden vilket gör att det blir en effektiv form av förtryck som 

tvingar in personer i en inskränkt tillvaro, enligt Taylor.20

Det här kallar Taylor för erkännandets politik, och den finns på individnivå men också på 

offentlig nivå. På offentlig nivå lägger Taylor fram likvärdspolitik och särartspolitik som två sätt att 

se på erkännandet. Likvärdspolitik handlar om att jämna ut klasser och människors olika värden till 

att alla blir jämlika medborgare medan särartspolitik lyfter fram människors olikheter och handlar 

om att lyfta fram olika gruppers speciella identiteter.21 Dessa två teorier går mot samma 

samhällsideal om ömsesidig respekt men de kan också hamna i konflikt med varandra. Hur dessa 

används på ett lyckat sätt avgör också hur bra erkännandet lyckas. Alla människor oavsett bakgrund 

har sammansatta identiteter. Taylor menar att identiteter skapar hinder för människor i ett samhälle. 

Uppdelandet av människor leder till social ojämlikhet eller sociala orättvisor så vissa personers 

18 Charles Taylor, Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (Göteborg, 2003), 41-42.
19 Ibid., 43-44.
20 Ibid., 37.
21 Ibid., 46-51.
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egenskaper värderas högre än andra. Våra sociala identiteter och vår kollektiva tillhörighet skapas 

utifrån den uppsättning av egenskaper som är kontrastiva. Det som definierar oss är de egenskaper 

som inte definierar de andra. Kategorierna som delar upp människor är motpoler till varandra. Detta

behöver inte nödvändigtvis skapa hierarkier men visar sig oftast göra det.22

Taylor har en poäng med att identitet kräver erkännande för att den inte ska förtryckas och 

vittra bort. Det kan förklaras så enkelt som att i en gruppdynamik får människor olika roller och 

dessa är inte nödvändigtvis identiteter som personerna i gruppen känner att dem trivs i, den som 

känner sig mest dominant tar makten över situationen och sedan måste resten anpassa sig. Det 

behöver inte heller vara samma identiteter som personerna har i en annan situation. Utställningen 

Norvegian romá handlar om en minoritet som inte fått erkännande i Norge och därför är förtryckta 

och diskriminerade. Norska romer känner ingen samhörighet med samhället vilket skapar klyftor 

mellan gruppen och resten av samhället. När en kulturell grupp representeras ur ett 

mångfaldsperspektiv så belyses att gruppen inte är homogen och inte kan tillskrivas vissa 

egenskaper utan består av flera olika individer med flera olika identiteter.

Makthierarkier och normer
Att dela upp människor i kategorier som motpoler till varandra ligger på ett strukturalistiskt 

förhållningssätt som antropologen Claude Lévi-Strauss beskriver i boken Structural anthropology.23

Jag ser en viss koppling mellan Taylors likhets- och särartspolitik och strukturella motpoler. Lévi-

Strauss menar att världen inte kan beskrivas på ett enda sätt utan struktureras upp genom kulturella 

förhållningssätt. Det empiriska är inte absolut utan förklaras utifrån sättet det tolkas och därför har 

vår kultur betydelse för hur vi ser världen. Genom att dela upp världen i kategorier där 

motsatsförhållande definierar kategorierna kan vi urskilja strukturer.24 Till exempel natt och dag, 

vatten och land eller kvinna och man. En kultur definieras genom dess olikhet gentemot en annan 

kultur, menar Lévi-Strauss. Kategorierna används för att beskriva verkligheten för att göra det 

lättare att förstå men egentligen så saknar dessa kategorier någon fast innebörd eller kärna. En insikt

om att dessa kategorier är socialt skapade gör att det blir möjligt att undersöka dem och de 

processer som skiljer människor åt.25 Jag tolkar detta som att verkligheten inte är given utan skapas 

genom maktstrukturer och det gäller också de kategorier människor placeras i för att upprätthålla 

strukturerna. 

22 Charles Taylor, Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (Göteborg, 2003), 46-51.
23 Claude Lévi-Strauss, Structural anthropology (New York, 1963).
24 Ibid., 20-22.
25 Paulina De los Reyes, ”Intersektionella perspektiv på etniska relationer” i Etnicitet – Perspektiv på samhället, Red. 

Mikael Hjerm & Abby Peterson (Malmö, 2007), 46-47.
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I boken Kommunikationsteorier förklarar John Fiske, professor i kommunikation, en 

strukturalistisk världsuppfattning som att vi delar upp omgivningen i kategorier.26 Den rumsliga 

aspekten delas upp i hemmet, omgivningen och vildmarken/naturen. Djur delar vi upp i 

kategorierna husdjur, bruksdjur och vilda djur. Människor delar vi in i familjer/vänner/bekanta, 

människor i vår stam/land/medmänniskor och de andra/främlingar. Det som inte enkelt går att lägga

in i kategorierna blir tabubelagt och svårt att förhålla sig till. Fiske tar upp exemplet råttor som går 

under kategorin vilda djur men ändå befinner sig inne i huset. Detta gör att vi ser dessa som ohyra.27

Enligt Fiske så har vi också svårt att acceptera att människor kan sorteras in i antingen kategorin 

främlingar, vår stam eller vår familj. Detta kan vara en förklaring till hur ”vi och dem”-tanken 

uppstår.

Vad är etnicitet?
Enligt sociologen Max Weber formas etnicitet genom ett flertal faktorer så som en grupps 

biologiska likheter, guppens liknande seder, språk eller en kombination av dem. Gruppen 

reproducerar en livsfilosofi utifrån sitt gemensamma biologiska och sociala ursprung.28 Många 

forskare kritiserar Webers sätt att lägga in en biologisk aspekt men trots detta så är han viktig då han

har bidragit med teorin om att etnicitet har betydelse vid skapandet av statusgrupper. Gruppens egna

seder och kultur anses överlägsna andra etniska gruppers och detta skapar rangordningar och 

makthierarki i ett samhälle.29 Den etniska grupp som utgör majoritet i ett samhälle diskriminerar de 

grupper som är minoriteter eftersom dessa har andra värderingar och levnadssätt än 

majoritetsgruppen.

Antropologen Fredrik Barth menar att etnicitet uttrycker sociala, snarare än kulturella 

processer. Etnicitet skapas i förhållandet mellan sociala grupper och dessas integration.30 Det är 

alltså genom invandringen som begreppet etnicitet blir relevant. Det blir en slags kategorisering av 

de människor som invandrar och skapar en ny dynamik i samhället. Det nya kulturinslagen får en 

lägre status i och med att de ses som traditionsbundna medan det inhemska står för det moderna. 

Gränser mellan kulturer uppstår och därmed en rangordning av människor.31 Om jag konstruerar 

exempel om en liten grupp människor så fungerar invandringen precis som ifall en ny person skulle 

tillföras gruppen. Personen gör att en ny dynamik skapas och detta gör det oroligt för de andra i 

26 John Fiske, Kommunikationsteorier – En introduktion (Stockholm, 1997).
27 Ibid., 160-162.
28 Max Weber, Economy and society (New York, 1967), 389.
29 Abby Peterson & Alexandra Ålund, ”Etniciteter: Ras, kön, klass, identitet och kultur”, i Etnicitet – Perspektiv på 

samhället, Red. Abby Peterson & Mikael Hjelm (Malmö, 2007), 15-16.
30 Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries (Oslo, 1969), 10-13.
31 Ibid., 24-25.
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gruppen eftersom de kanske skulle få nya identiteter. Ifall det skulle komma flera personer in i 

gruppen så skulle dessa troligast ses som en homogen grupp som hotar den redan existerande 

gruppen då dynamiken förändras när ”de nya” kommer in. Jag menar att förändring sällan ses som 

positivt i början. Det är först när förändringarna har blivit vardag som de accepteras.

Sociologen Robert Miles presenterar i artikeln ”Rasismen som historiskt fenomen” begreppet 

rasialiseringsprocess vilket går ut på att den andre skapas i relation till ett vi. Dessa är 

konstruktioner som tillskrivs egenskaper som utmärker skillnaderna. Det vi är skiljer sig från vad 

dem är. Rasism skapas genom att dessa egenskaper och skillnader anses vara naturliga och 

oföränderliga. Det gör att den andre naturligt skiljer sig från oss och då vår kultur är överlägsen så 

blir den andre och dennes kultur underlägsen vilket leder till diskriminering. Rasism kommer ofta i 

uttryck i dolda former genom tankar, värderingar och handlingar i vardagen. Den kan gömmas i 

text, bild, symboler eller i språkbruk. Den finns i den tysta diskrimineringen av människor i 

samhället. Etiketter som etnicitet gör att vissa har svårare att få arbete och bostad eller får en 

speciell plats i brottsstatistiken. Men detta anses inte vara rasism längre eftersom begreppet ”ras” 

har till viss del övergetts i Europa. Miles menar att begreppet etnicitet är ideologisk och politiskt 

laddat och bär med sig ett förtryckande synsätt. I forskarvärlden anses begreppet vara svårdefinierat

och otydligt. Detta, menar Miles, kan bero på att begreppet etnicitet är väldigt beroende av det 

historiska och kulturella kontext det används i.32

Processer och återskapande av genus
Judith Butler, en av de mest uppmärksammade genusteoretikerna i USA, påpekar att feministisk 

teori vanligen utgår ifrån att identiteterna kvinna eller man är kategorier. Hon menar att samhällets 

maktstrukturer skapar dessa kategorier. Egenskaperna för manligt och kvinnligt är enligt en 

normativ föreställning naturliga. Gruppen kvinnor eller gruppen män anses vara gemensamma 

identiteter som har gemensamma naturliga egenskaper. Det normativa könet är det som anses 

existera naturligt.33 En gren av feminism utgår ifrån att det finns ett biologiskt kön och ett socialt 

konstruerat kön, dvs genus. Kön utgör då de biologiska skillnaderna medan genus är de socialt 

konstruerade. Genus är inte oföränderligt så som kön och heller inte beroende av det biologiska 

könet. Butler menar att begreppet genus har hjälpt till att belysa de olika betydelser som kulturer 

genom historien tillskrivit kön och på vilket sätt dessa har kontrollerat folks liv. Men Butler ställer 

sig kritisk till hur förhållandet mellan dessa har tolkats. Könsbegreppet blir något primärt naturligt 

32 Robert Miles, ”Rasismens som historiskt fenomen”,  Invandrare och minoriteter 1/93, 3-6.
33 Judith Butler, Genustrubbel (Göteborg, 2007), 49-51.
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medan genus är en efterlikning av kön. Butler anser att begreppen borde diskuteras på samma nivå 

och att ett biologiskt kön inte är naturligt utan något vi tilldelas när vi föds. Butler menar att 

föreställningen om ett biologiskt, naturligt kön är kulturellt konstruerat och till slut så visar sig kön 

vara desamma som genus.34

Jag kan se likheter här till tidigare teorier. Ur det som anses vara manliga egenskaper kan 

kvinnliga egenskaper urskiljas. Kvinnligt och manligt står som motpoler till varandra och en person 

sätts in i antingen den ena eller den andra kategorin. Butler tar även upp och kritiserar ett 

strukturalistiskt förhållningssätt där kvinnor och män är kategorier i det binära könssystemet. 

Uppdelningen av kön bidrar alltså till att detta hierarkiska system upprepas och föreställningen om 

att kvinnor är motpolen till män och också underställda män cementeras.35

Föreställningen om att de egenskaper som skiljer könen åt är naturliga kallar Butler för den 

heterosexuella matrisen. Det är den maktstruktur som konstruerar och återskapar föreställningarna 

om ett normativt kön eller genus. Genus är ett medvetet eller omedvetet verb i den heteronormativa 

ordningen. Heterosexualiteten är normerande i samhället och därför en del av maktordningen. 

Denna heterosexuella maktordning upprepar föreställningar om att det finns två kön med specifika 

egenskaper och att dessa två är motpoler som dras till varandra.36

I västvärlden tenderar vi att se den heterosexuella monogama tvåsamheten som naturlig och 

detta är därför normen men i och med att det inte alltid har varit normen och kanske inte är normen 

på andra platser så kan man omöjligt anta att den är naturlig och stabil. De regler, relationer och 

handlingar som upprätthåller en heterosexuell norm kallas ofta för heteronormativitet och denna 

bidrar till en vanligt förekommande uppfattning om att heterosexuella normen är naturlig. Även fast

det inte är olagligt att ha en annan sexualitet än den heterosexuella eller en annan könsidentitet än 

kvinna eller man så är en av idéerna i dagens samhälle att det är onaturligt. Detta beror på att den 

heterosexuella matrisen upprepar föreställningen om heterosexualitet som naturlig vilket gör det 

som inte följer dess premisser onaturligt. Dessutom syns denna heterosexuella matris även i form av

konkreta lagar då homosexuella till exempel inte har möjligheter att gifta sig eller skaffa barn 

överallt i västvärlden. I andra delar av världen är det direkt straffbart att vara homosexuell. Man kan

också se diskriminering av människor som inte väljer att definiera sig som man eller kvinna genom 

att det i vårt samhälle bara går att definiera sig som kvinna eller man i identifikationshandlingar. Ett 

exempel på detta är att det bara finns omklädningsrum för kvinnor eller män. Här ser jag en 

koppling till de strukturalistiska kategoriseringarna och Fiskes tanke om att det som inte faller in 

under dessa kategorier anses vara tabubelagda eller heliga. 

34 Judith Butler, Genustrubbel (Göteborg, 2007), 11-12.
35 Ibid. 67-75.
36 Ibid., 91-95.
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Intersektionalitet
Utifrån behovet att undersöka maktstrukturer som både innefattar genus, klass och etnicitet har den 

feministisk-sociologiska teorin intersektionalitet vuxit fram som ett verktyg. Formuleringen har sitt 

ursprung i antirasistisk kritik mot just feminism som en ”vit” exkluderande praktik. Den 

traditionella feminismen utmanas genom att kön, klass och etniska strukturer synliggörs som 

överlappande och strukturellt förtryck får en intersektionell karaktär. Feminismen ifrågasätts alltså 

för att det feministiska perspektivet ska utvecklas.37

Kopplingen mellan makt och intersektionalitet har fått ett nyväckt intresse i Sverige och den 

skapar nya obesvarade frågor. Varför är vissa maktstrukturer viktigare än andra? Varför behövs 

intersektionalitet som teoretiskt verktyg? I boken Intersektionalitet påpekar Paulina De los Reyes 

och Diana Mulinari att identitetsproblematiken inte stannar inte vid att erkänna existens av olika 

identiteter, existensen måste även förklaras och även hur de är kopplade till varandra. Möjligheten 

med ett intersektionellt perspektiv ligger i kopplingen mellan makt och ojämlikhet till individens 

möjlighet att agera inom ramen för samhällets strukturer.38 Att sätta maktanalys i kontext gör att 

många kritiska forskare väljer att lämna en endimensionell förståelse av makt för att istället 

undersöka överlappande processer som konstruerar och reproducerar relationer av över- och 

underordning mellan grupper och individer. Detta nya intresse för intersektionalitet kan bero på en 

alltmer komplex och svårfångad verklighet. Kategorier som klass, etnicitet eller kön tappar sitt 

innehåll och sin relevans och intersektionaliteten kan ge ett nytt teoretiskt perspektiv som öppnar 

upp nya möjligheter att se på verkligheten men också att ifrågasätta den kunskap om social ordning 

som vi tar för givet, menar De los Reyes och Mulinari39. 

Istället för att fokusera på en teoretisk ingång läggs feministisk teori, queerteori, antirasistisk 

teori och marxism ihop och skapar på så sätt ett mer användbart verktyg för att analysera 

verksamheter och utställningar. Det intersektionella perspektivet kan vara bra och viktiga glasögon 

att ha på sig för att kunna upptäcka aspekter så som förhållandet mellan genus och klass eller 

etnicitet och sexualitet. Verkligheten är mer komplex än att till exempel endast en persons religion 

representeras. Om en utställning handlar om ett fenomen, vad händer då om endast heterosexuella 

personer representeras och de som har en annan sexualitet glöms bort eller osynliggörs? Då riskerar 

museipersonalen själva upprepa diskriminering. Det är inte alltid så att just till exempel sexualitet är

relevant för utställningen men det bör ändå finnas mångfaldstänk i utställningsproduktionen.

37 Paulina De los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet (Malmö, 2007), 14.
38 Ibid., 14-16.
39 Ibid., 23-24.
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Mångfaldsbegreppet
Mångfald är ett ord som är vanligt förekommande i den svenska samtiden. Från politiskt håll ställs 

krav och målsättningar om att integrera ett mångfaldsperspektiv i institutioner och arbetsplatser. 

Inom museisektorn ställs kravet att verksamheten skall vara inkluderande och ha en 

samhällsförankring.40 Hur ska man då tolka ett begrepp som mångfald? Vad betyder det och vad 

innefattar det? Begreppet mångfald kan beskrivas som ett sätt att uppfatta olikheter och värdera 

deras betydelse.41 

I Sverige har det länge funnits en idé om att jämlikhet värderas högt, men idag är det allt mer 

olikheter mellan människor som värderas högt. Olikheter som kön, etnicitet, ålder och sexuell 

läggning har lett till att begrepp som kulturellt mångfald och mångkultur blivit vanliga. Ronström 

menar att det finns en liberal tradition som ställer individens val i centrum. Dessa olika kulturella 

identiteter skall enligt kulturpolitiken uppmuntras men istället har det blivit en uppdelning mellan 

kulturer och finkultur står ut som någon slags elit. Ronström menar att det finns två sätt att definiera

begreppet mångfald, dels som ”många olika kulturuttryck” men även ”många olika kulturer”.42 Den 

nyare definitionen av mångfald har kommit att knytas samman med etniska grupper. Detta har 

uppmärksammats i statliga utredningar där det finns en förställning om att mångfald skall vara en 

samhällsfråga och inte en invandringsfråga eftersom begreppet inte bara rymmer den etniska 

aspekten. Ronström menar att begreppet mångkultur nästan alltid kopplas till etniska grupper och 

därför har begreppet mångfald börjat användas för att få en större bredd. Ronström påpekar även att

begreppen måste befrias från att handla om enbart gruppen invandrare och hellre se att begreppen 

infattar många andra grupper.43

Nu är det 10 år sedan Ronström skrev detta i sin artikel ”Mångfald och mångkultur” och jag 

vill påstå att begreppet inte har ”befriats” ifrån att handla om etnicitet. Det är fortfarande den 

etniska aspekten som främst associeras till begreppet mångfald. Men däremot så har begreppet fått 

en större bredd. I och med att intersektionellt perspektiv har fått större genomslag de senaste åren 

har mångfaldsbegreppet kommit att handla om mer än bara etnicitet. Att ha ett mångfaldsperspektiv 

på en kulturinstitution som till exempel ett museum betyder att verksamheten där ska präglas av ett 

inkluderande av inte bara etniciteter utan ska innefatta även aspekter så som klass, genus, sexualitet,

religion och även fysiska och psykiska handikapp. Jag anser att integrera mångfald handlar om att 

även tänka intersektionellt. 

40 Prop. 2009/10:3, Tid för kultur, 1.
41 Paulina de los Reyes, Mångfald och differentiering – Diskurs, olikhet och normbildning inom svensk forskning och 

damhällsdebatt (Stockholm, 2001), 14.
42 Owe Ronström, ”Mångfald och mångkultur” i Mångfald i kulturlivet red. Oscar Pripp (Botkyrka 2004), 3-4.
43 Ibid., 5-7.
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Mångfaldsarbete i utställningar
I sin handbok Genuskonstruktioner och museer tar Grahn upp de punkter som hon anser är viktigast

för att kunna åstadkomma en hållbar integrering av genus i en museiverksamhet. Grahn utgår ifrån 

att en viss sorts kunskap blir giltig i en kontext men kanske inte i en annan.44 Att exempelvis veta 

hur man mjölkar kor, en kunskap som kanske inte används idag då maskiner sköter sånt men för 50 

år sedan var den oumbärlig och idag blir kunskapen istället viktig i museala sammanhang i och med

vikten av bevarande av praktiker medan den inte är lika viktig i ett produktionssammanhang. 

Vi måste tydligt förklara vilken position vi talar ifrån och hur vi ser på världen för att andra 

ska kunna bilda sin uppfattning om rimligheten i det vi säger. Grahn använder sig av två begrepp 

som vetenskapsteoretikern Donna Haraway har tagit fram. Begreppet ”siting” avser varifrån vi ser 

på något medan begreppet ”sighting” förklarar hur vi ser från denna utgångspunkt. Grahn menar att 

det är en illusion att museer kan förmedla en objektiv sanning och det är endast genom att använda 

”siting” och ”sighting” som vi kan komma i närheten av någon slags objektivitet. Det blir viktigt att 

uttala dessa två perspektiv i museal verksamhet då urval hela tiden görs, menar Grahn.45 Detta 

kallas att situera kunskapen och det bör göras för att möjliggöra en djupare förståelse av 

museiutställningar. Grahn tar upp en viktig fråga att ställa i museala sammanhang: varför betraktas 

vissa saker som viktigare än andra?46 Då vi bär med oss erfarenheter, värderingar och fördomar som

påverkar en urvalsprocess menar jag att det är viktigt att fundera över vilka argument som står för 

urvalet.

Museiledningen är kanske den viktigaste förutsättningen för en integrering av genus och för 

förändringar i museer, menar Grahn. Att som enskild anställd eller besökare försöka förändra 

museets verksamhet är oerhört svårt om inte ledningen är med och aktivt driver på. Det är såklart 

bra om ledningen har kompetens inom de områden som skall integreras, till exempel ämnen som 

genus, klass eller etnicitet.47 Något som är till fördel för integrering är att forskning bedrivs på ett 

museum. Teorier och resultat testas i praktiken och områdeskunnandet blir mer djupgående. Andra 

viktiga element, enligt Grahn, är att museet har haft ett inarbetat mångfaldsperspektiv men även en 

långsiktig plan för framtiden. Ett sätt att integrera genus på ett lättarbetat och organiserat sätt är att 

utse en arbetsgrupp som har det som högsta prioritet och sedan informerar andra museianställda 

även på andra museer om arbetet dem utför. Detta kan skapa en större medvetenhet om genus bland 

alla anställda på museet.48

Grahn påpekar att det som står i hennes handbok inte bara fungerar för just genusintegrering 
44 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering (Uppsala, 2007), 7.
45 Ibid., 7-9.
46 Ibid., 7-9.
47 Ibid., 40.
48 Ibid., 42-44.
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utan fungerar även när ett mångfaldsperspektiv ska integreras.49 Avgörande faktorer är desamma 

och därför har jag även använt mig av dessa då jag undersökt Interkulturelt Museum och 

Norvegiska romá. Grahn beskriver hur man praktiskt kan arbeta med genusintegrering i samlingarna

och samlandet, utställningarna, pedagogiken och i kulturmiljövården. Eftersom jag har gjort en 

analys av en utställning kommer jag bara att presentera verktygen för integrering i just utställningar.

Grahn nämner att eftersom genusforskningen innefattar en rad olika teorier kan inte alla typer av 

genusperspektiv anläggas lika bra överallt, och så är det även när man lägger ett 

mångfaldsperspektiv eller intersektionellt perspektiv på en utställning.50 Samlingarnas uppbyggnad 

och utställningens utformning sätter gränser för hur användbara perspektiven är. Kanske en 

utställning som representerar romer kommer att fokusera på just folkgruppen romer. Men däremot 

kan det då vara intressant att då lägga ett genus- eller klassperspektiv på utställningen. Några 

viktiga frågor som jag har använt mig av i min analys är vilket innehåll i utställningen som 

cementerar konstruktionerna femininitet och maskulinitet, vad i utställningen som förstärker eller 

vidmakthåller ojämställda stereotyper och vad som öppnar upp för förändring av maktförhållanden.

 

49 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering (Uppsala, 2007), 26.
50 Ibid., 21.
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3. Interkulturelt Museum

Historik
Interkulturelt museum (IKM), som tidigare hette Internasjonalt kultursenter og museum, startades 

på initiativ av samlingsansvarig Kristin Gaukstad och kommunikationschef Mette Møller som en 

organisation hösten 1990. Anledningen till att organisationen startades var att försöka främja 

förståelse och skapa respekt för kulturell mångfald. Under 1994 blev centret en stiftelse för att få 

möjlighet till ökat offentligt bidrag. Meningen med centret var att skapa en kulturell arena där en 

större mångfald av kulturuttryck kunde manifesteras. I början fanns ingen samling och de flesta 

utställningar var mindre projekt och vandringsutställningar men nu pågår ett stort arbete att 

inventera och katalogisera de objekt, intervjuer och bilder som museet har samlat på sig under 

åren.51

Huset där IKM håller till är en gammal polisstation. Redan innan museet flyttade in fanns det 

kulturell aktivitet i huset. Det var ockuperat av olika etniska grupper som bodde i området 

Grønland, där huset ligger. Olika sorters kulturell verksamhet pågick i huset och det IKM gjorde var

att organisera den och starta ett center för interkulturell verksamhet som senare utvecklades till att 

bli ett museum. 2006 får IKM pris för årets museum. I en intervju med Gazi Özcan som är guide 

och en av utställningsproducenterna för Norvegiska romá berättar han att IKM har som mål att 

fånga det komplexa samhället utifrån olika perspektiv. Özcan ser IKM som en arena för kulturella 

uttryck. Han menar att begreppen ”mångfald” och ”flerkulturell” är fattiga och inte går att använda 

och därför föredrar han att använda det engelska begreppet ”diversity”. Han efterlyser ett nytt 

norskt begrepp som går att använda för ett samhälle i ständig förändring.52 Özcan har här samma 

problem med mångfaldsbegreppet som Ronström. Jag kan också tycka att begreppet är 

svårdefinierat och väldigt ofta kopplas samman med etnicitet. Kanske är det svårt att vara eniga om 

vad som ingår i ett mångfaldsperspektiv på ett museum. Handlar det om tillgänglighet eller 

inkludering? Jag kan ändå tycka att begreppet fungerar men det behövs en tydlig definition när det 

tas in som en målsättning i museets styrdokument eller utställningspolicy. 

Styrdokument och målsättningar
I januari 2006 blev de tre museerna Oslo Bymuseum, Interkulturelt Museum och Teatermuseet 

konsoliderat till Oslo Museum. I tillägg till detta finns Arbeidermuseet som fungerar mest som ett 

utställningsrum med guidade turer, här finns ingen personal förutom på bokade turer. Grunden till 

51 Samlingsplan för Oslo Museum (Oslo, 2012-2015), s 12.
52 Intervju med Gazi Özcan (Oslo, 2015-02-26).
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att museerna slogs ihop var en landsomfattande museireform.53 Reformen gick ut på att slå samman 

små och mellanstora museer i större regionala enheter. Detta skulle styrka museerna som aktiva och 

aktuella arenor för kunskap och upplevelse men också ge en bättre ekonomisk och administrativ 

bas. Efter att reformen trätt i kraft minskades antalet privata stiftelser med offentligt stöd från 800 

till 100. För att inte museernas gamla mål skulle försvinna i sammanslagningen formulerades Oslo 

Museums mål: 

Oslo Museum skal vekke intresse for og formidle kunnskap om Oslo bys historie og utvikling, 

innbyggernes liv og levekår gjennom tidene, det flerkulturelle samfunn og innvandring til 

Norge, bykultur, teaterhistorie og scenekunst.54

Paragrafen berör Oslos historia såväl som stadens samtid men Oslo Museum har fokuserat på tiden 

efter 1950-talet fram till idag. Oslo Museums vision som blev bestämt 2007 fick beskrivningen: 

”Oslo Museum er en attraktiv og utfodrende møteplass i den flerkulturelle storbyen.”55

Jag frågade Özcan om just kulturell mångfald på IKM och han svarar att det finns många 

etablerade kulturuttryck i Norge idag. När personer kommer till ett nytt land har de inte bara med 

sig en väska med fysiska föremål utan också kultur, traditioner, religioner och språk. Detta påverkar

samhället och vice versa, menar Özcan. Det förefaller mig som att IKM finns i förhållandet mellan 

samhället och de nya kulturer som kommer in i landet. Medan Oslo bymuseum förmedlar Oslos 

historia och nutid så koncentrerar sig IKM på förändringar som sker hela tiden. Özcan poängterar 

att ibland försöker IKM fungera som en tidningsredaktion när saker händer för att kunna fånga upp 

fenomen eller händelser och starta en debatt så fort som möjligt. Özcan kan fortfarande se ett ”vi 

och dem”-tänk i Oslo Museum men han menar att detta har förändrats sedan museerna slogs ihop. 

Özcan ser sammanslagningen som ett slags tvångsäktenskap som har fört med sig både fördelar och

utmaningar. Bymuseet jobbar också mycket med mångfald och minoritetsfrågor samtidigt som IKM

startat med att samla in stadshistoria. Även om utställningen Norvegian romá handlar om en 

nationell minoritet så handlar den också om Oslo stad.56 Jag har tidigare funderat över att det finns 

en risk med att just IKM arbetar med mångfald och minoriteter. Det är positivt att det bildas en 

grupp som har fokus på just detta precis som Grahn poängterar.57 Men mångfaldsarbetet får inte 

falla bort i resten av Oslo Museums delmuseer bara för att IKM finns. Men enligt Özcan så verkar 

detta inte vara fallet. Oslo Museum har mångfalds och inkluderingsfokus i ett gemensamt 

53 St. Meld 2000:22, Kjelder til kunnskap og oppleving, 164.
54 St. Meld 2009:49, Framtidas museum, 9.
55 Oslo Museum, Den mangfoldige storbyens museum – strategisk plan (Oslo, 2012-2015).
56 Intervju med Gazi Özcan (Oslo, 20015-02-26).
57 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering (Uppsala, 2007), 42-44.
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styrdokument som gäller för samtliga delar. Detta tror jag är viktigt, men jag kan sakna en tydligare 

definition av vad som menas med mångfald i styrdokumenten.

Värdegrunden för Oslo Museum har utarbetats i dialog med alla medarbetare på museet och 

hela processen leddes av en filosof. Värdegrunden upprättades 2006 och består av tre huvuddelar; 

kompetens, inkluderande och mod. Museet ska alltid ha ämneskompetent personal med relevant 

kunskap. Personalen ska också delta i seminarier för att vidareutvecklas dessutom ska museet arbeta

tillsammans med forsknings- och utbildningsinstitutioner för att få utbyte av kompetens. Museet ska

vara inkluderande så att alla kan ta del av en eller flera av museets utbud. Det är även viktigt att 

projekt riktade mot en speciell grupp är utarbetade i samarbeta med denna grupp. Detta görs efter 

principen ”inte om mig, utan mig”. Besökare ska inkluderas i utställningar genom sociala medier 

eller fokusgrupper och inträdet är gratis för att alla ska ha möjlighet att besöka museerna. Museets 

personal ska våga ta upp svåra och kontroversiella teman och förmedla saker ur oväntade 

perspektiv.58 Dessa målsättningar är relevanta och aktuella för samtiden men jag kan tycka att de 

fortfarande är aningen luddiga och svåra att tyda. Om museipersonalen tolkar målen olika finns det 

risk för att arbetet går åt olika håll på de olika avdelningarna. Detta behöver nödvändigtvis inte vara

negativt men om Oslo museums mål är att ha ett gemensamt fokus krävs tydlighet.

I den statliga utredningen Stortingsmeldingen nr. 49 står det att museer till skillnad från arkiv 

har en större frihet vid insamling och därför måste ha kompetent personal för att säkra att 

insamlingen blir relevant. Det frågor som ska ställas är: ”Vilken ny kunskap kan insamlingen bidra 

till och vilka samhällsperspektiv kan belysas genom att ta in materialet?”59 Insamlingen är alltså en 

viktig del i mångfaldsarbetet på de statliga museerna och detta har Oslo Museum tagit in i sin 

verksamhet likaså har IKM  ett större fokus på insamling än tidigare. Utställningsverksamhet och 

museipedagogiken är också en viktig del av mångfaldsarbetet. I Stortingsmeldningen nr 49 står det 

att museerna ska vara tillgängliga för alla med aktiv förmedling som uppmuntrar till kritisk 

reflektion. Därför ska förmedlingen tillrättaläggas för specifika målgrupper och se till olika 

individers speciella behov.60 Oslo Museum och Interkulturellt Museum definierar sin samhällsroll 

på följande sätt:

Oslo Museum utøver sin samfunnsrolle ved å formidle kunnskap som endrer holdninger, 

fordommer og perspektiver.61

58 Oslo Museum, Den mangfoldige storbyens museum – strategisk plan (Oslo, 2012-2015).
59 St. Meld 2009:49, Framtidas museum, 152.
60 Ibid., 102-103.
61 Oslo Museum, Den mangfoldige storbyens museum – strategisk plan (Oslo, 2012-2015).
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Museiledningen ser IKM som en kunskapsinstitution i demokratins tjänst och ska därför förmedla 

kunskap och skapa förståelse för olika kulturella och samhällsmässiga förhållanden. 

Museipersonalen ska kritiskt ta upp nya eller gamla teman och utveckla samhället genom att bidra 

till ändrade hållningar, fördomar och perspektiv. Det är därför också viktigt att museipersonalen är 

medvetna om den makt museet har som institution genom att definiera kulturarvet. När historier 

väljs ut ska dessa vara relevanta för att inkludera samhällets mångfald. Reflektion över vilka 

historier som väljs ut är därför en viktig del av arbetet på museet. Det som lagts fram som områden 

de olika museerna ska lägga vikt på perioden 2012-2015 är ett antal punkter som handlar om fler 

besökare och då speciellt skolungdomsgrupper och detta ska göras genom attraktiva och relevanta 

utställningar samt genom sociala medier. Arbete med att tillgängliggöra samlingarna och att ta in 

minoriteter i samlingarna är också viktiga punkter under denna period. Museipersonalen strävar 

efter nyskapande kunskapsproduktion och bevarande av materiellt och immateriellt kulturarv.62

Utifrån detta tolkar jag att fokus i IKM:s museala verksamhet är att starta upp ett omfattande 

arbete med att ordna samlingarna. Att ta in minoriteter i samlingarna tyder också på att en hel del 

komplettering görs men trots detta så finns rätt strikta policys om vad som ska tas med in i 

samlingarna. Inga föremål får mottas av enskilda personer utan att det gjorts ett noga avvägande. 

Detta indikerar på att insamlingar som tidigare gjorts inte reflekterats utifrån mångfaldsperspektiv 

och därför finns en samling som utesluter många grupper. Det andra fokuset i verksamheten är att 

skapa relevanta utställningar med nyskapande kunskapsproduktion. Detta tolkar jag som att 

utställningen ska utmana synen på kunskap och att utställningar, med historiskt som samtida 

innehåll, alltid ska relatera till samhällssituationen idag.

Storingsmeldingen nr. 49 påpekar att museerna ska ha en aktiv samhällsroll och Norge har 

idag blivit ett alltmer flerkulturellt samhälle. Därför måste museerna anpassas till en kulturell 

mångfald och kulturell dialog. Museerna ska reflektera en mångfald av perspektiv och verkligheter. 

Mångfaldsåret som markerades 2008 var ett uttryck för att kultur är ett av de viktigaste områdena 

för att skapa ett fullvärdigt inkluderande flerkulturellt samhälle. Under året skulle museerna utföra 

konkreta aktiviteter för att gynna en kulturell mångfald. Museerna blev också ålagda att utarbeta en 

långsiktig plan för hur en integrering av kulturell mångfald i alla delar av museiverksamheten.63 

Exempel på aktiviteter under året var Flerkulturalitet i utstillinger som Norsk Teknisk Museum 

utförde. Projektet innehöll två seminarier samt ett grupparbete med utställningsanalys av olika 

utställningar. Målet var att synliggöra hur Teknisk Museum har framstått som nationell institution 

och hur begreppet ”norsk” har använts och används idag i förhållande till den mångfald som 

62 Oslo Museum, Den mangfoldige storbyens museum – strategisk plan (Oslo, 2012-2015).
63 St. Meld 2009:49, Framtidas museum, 61.
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begreppet innebär idag. Ett annat exempel är Mangfold i museene som är ett rekryteringsprogram 

som Mangfoldsnettverket startade under 2008. Målet med projektet var att få in museianställda med

minoritetsbakgrund så att minoriteternas egna tolkningar integreras som ett perspektiv i 

museiverksamheten. Projektet gick ut på att ett tiotal personer fick praktikplats på några norska 

museer och slutade med att en av deltagarna blev erbjuden deltidsjobb.64

Özcan menar att allt i samhället flyter och ändrar sig hela tiden och som museianställd måste 

man vara med i förändringarna. Därför har Oslo Museum nedskrivna mål och strategier som hela 

tiden skrivs om och ändras allt eftersom samhället förändras. Att arbeta med mångfald är ett arbete i

ständig förändring. Tilltag som till exempel mångfaldsåret 2008 ser bra ut på papperet men de gör 

ingen långsiktig nytta, menar Özcan. I inledningen nämner jag Per-Uno Ågren och hur lätt det är att

fastna vid en ”illusion om oföränderliga evighetsvärden”.65 Detta verkar vara något som Özcan 

funderar över och att förändring och utveckling ligger som förutsättning för Oslo Museums arbete 

indikerar att det finns ett modernt förhållningssätt trots att museet har funnits länge. Risken att 

stagnera i traditionella perspektiv är inte lika stor när mål och strategier hela tiden revideras. Özcan 

menar att ett museum som inte ständigt arbetar med mångfald förnekar verkligheten. Han tar upp ett

exempel där ett litet museum i Norges inland fick frågan varför de inte har haft någon 

mångfaldsutställning. De svarade då att detta berodde på att det inte finns mångfald i deras område. 

Özcans utgångspunkt är att mångfald finns överallt och alltid har funnits.66  Jag håller med om detta 

och speciellt i vår globaliserad värld där tekniken gör att kulturella uttryck, värderingar, fenomen 

och trender kan ta sig till den allra minsta byn i Norges inland genom media och internet. I alla 

samhällen finns det olika former av identiteter därför är mångfald är ingenting som går att förneka 

för då förnekas verkligheten.

Ett nationellt museinätverk för minoriteter och kulturell mångfald, som heter Minoriteter och 

mångfald, startades under 2008 där 21 olika museer deltar. Oslo Museum blev utsett som ansvarigt 

för nätverket som har till uppgift att arbeta med minoritetsfrågor. Begreppet minoriteter innefattar 

enligt nätverket urbefolkning, nationella minoriteter samt nya invandrare. Representanter från de 

olika museerna möts och utbyter erfarenheter, diskuterar utmaningar och håller utvecklande 

seminarier eller workshops där problemställningar runt kulturell mångfald behandlas. Föreläsare 

från universitet eller andra forskningsinstitutioner har deltagit i diskussioner där museernas egna 

projekt och utställningar har varit temat.67

I Stortingsmeldingen nr 49 riktas kritik mot museernas arbete med kulturell mångfald.

64 St. Meld 2009:49, Framtidas museum, 124.
65 Per-Uno Ågren, ”Museet som makt” i Nordisk Museologi nr.1 (1996/1), 1-2.
66 Intervju med Gazi Özcan (Oslo, 2015-02-26).
67 St. Meld 2009:49, Framtidas museum,  125.
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Noen temaer og innfallsvinkler er i stor grad fraværende.[---] Oppmerksomheten er i liten grad 

rettet mot minoritetenes ressurser og kompetanse som språk, erfaringer, alternative 

forståelsesrammer og arbeidskraft og om dette kan være en ressurs for og i museene. Museene 

begrunner oftest sitt arbeid med minoriteter og mangfold med inkludering, med andre ord slik at

arbeidet først og fremst har en verdi for minoritetene selv.68

Detta tyder på att arbetet med kulturellt mångfald har brister och att museiverksamheten får 

uppgiften att verka som en arena där individer tillåts att synas istället för att fungera som 

kunskapsinstitution. Detta är problematik som är möjlig att behandla i seminarier som nätverket för 

minoriteter och mångfald anordnar. Huruvida detta tas upp är ingenting jag har valt att undersöka 

men tilltaget att skapa ett nätverk följer Grahns handbokspunkt om integreringsgrupper och 

informationsspridande.69 Exakt vad det är som nätverket vill integrera vet jag inte men jag tolkar det

som att detta ändras hela tiden utifrån diskussioner inom nätverket. Jag skulle gärna se att nätverket 

tar upp intersektionella problemställningar och tar upp frågor som berör genus, klass, religion, 

sexualitet, osv. När nu ett nätverk finns menar jag att detta borde utnyttjas på bästa sätt. Det kan 

vara en stor hjälp att få in nya perspektiv samtidigt på fler museer och här kan olika museer hjälpa 

varandra med praktiska tips och metoder. 

Özcan förklarar att IKM är snabbt på att anordna debattkvällar och att många svåra ämnen 

tagits upp så som norsk rasism eller homosexuellas situation i Norge. IKM ska vara en aktiv arena 

för de grupper som sällan får komma till tals. Özcan är inte intresserad av politiska trendord utan 

menar att IKM är en arena för folket kort och gott, säger Özcan. Jag tror att det är en bra 

utgångspunkt för ett samhällsorienterat museum men där finns också risk att endast vissa grupper 

tar del av arenan. Detta är viktigt att museipersonalen arbetar för att undvika. Det är ett otroligt 

svårt arbete speciellt när vissa grupper inte är intresserade eller inte känner att de passar in på 

museet. Det är en del av att tillgängliggöra museiarenan för hela samhället.

Med ett så stort fält som IKM arbetar inom så finns det enormt med möjligheter och massor 

av intressanta teman. Özcan berättar att IKM ska vara ute och fånga upp viktiga ämnen och 

fenomen. Fenomen kommer och går eller förändrar sig. Och förändrar sig inte fenomenen så 

förändrar människorna sig. Ibland skapas utställningar med teman som till exempel ”livets ände” 

där alla oavsett kulturell identitet kan känna igen sig men också mindre utställningar om specifika 

fenomen eller kulturella uttryck. Det är egentligen inte val av tema som är det svåra utan snarare 

tillvägagångssättet, menar Özcan. Idag finns det stora möjligheter i och med ny teknologi, att bygga

68 St. Meld 2009:49, Framtidas museum, 125.
69 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering (Uppsala, 2007), 42-44.
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intressanta interaktiva utställningar. Özcan berättar att det ibland kommer förfrågningar om temat 

av besökare som önskar att lära sig mer om någonting eller saknar något på museet. Temat fördomar

och rasism är återkommande och kommer tas upp i en ny utställning efter Norvegiska romá. Jag 

håller med Özcan om att det är ett intressant tema eftersom alla har fördomar och att lyfta fram och 

peka på dessa är viktigt. Özcan menar att det största arbetet och målet för IKM är att upplysa 

människor och förmedla kunskap genom både utställningar och debatter.70 Jag håller med om att 

detta borde vara huvudarbetet för den avdelning IKM utgör av Oslo Museum. Detta är dock kanske 

lättare att fokusera på just eftersom IKM är en del av flera museer inom Oslo Museum. På ett 

mindre museum kan det hända att det inte är lika lätt att fokusera mest på kunskapsförmedling när 

också bevarandet och insamlingen tar upp mycket tid och resurser. Därför kan jag se att det finns 

fördelar med att museerna har slagits samman och kan effektivisera till exempel insamlingar.

Norvegiska romá – Norske sigøyner 
Ett folk – Mange röster

Roma blev 1999 erkänd som en av Norges fem nationella minoriteter. Gruppen kom till Norge runt 

1860 och består idag av fem stora familjer vilket är omkring 700-800 norska romer. 2010 satte 

projektet Norvegiska romá igång med dokumentation och forskning efter att bidragsansökan hade 

godkänts av kulturrådet. Det tog det tid innan IKM hade kommit i kontakt med norska romer vilket 

var förutsättningen för att en utställning överhuvudtaget kunde göras. Özcan kom i kontakt med 

ledare för ett par familjer och han berättade om vad han ville göra och hur han hade tänkt att det 

skulle gå till. Han förklarade för dem att roma som nationell minoritet inte har fått någon plats för 

att manifestera kulturuttryck och att han därför ville göra en utställning där det visas en nyanserad 

representation av den romska kulturen som alternativ till den bild media ofta målar upp av romer 

som kriminella och outbildade. Detta skulle göras i ett samarbete som också skulle få miljöns 

individer själva att intressera sig för att organisera ett eget kulturhus. Så fort Özcan fick godkänt av 

familjerna sattes ett omfattande intervjuarbete igång. Det var långa livshistorier i intervjuer på flera 

timmar som antingen genomfördes på museet eller hemma hos familjerna. Under projektets gång 

har IKM samarbetat med bibliotek, universitet, arkiv och även andra museer över landsgränserna. I 

projektet ingick även en del samarbete med norsk, svensk och dansk tv. Många var inblandade i 

projektet. Det fanns några perioder där samarbetet stannade till, folk blev oeniga eller ville inte 

70 Intervju med Gazi Özcan (Oslo, 2015-02-26).
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längre ville samarbeta och då var det viktigt att hitta en annan väg att gå och försöka att 

kompromissa. 

Özcan och de andra producenterna för utställningen spenderade några dagar på Göteborgs 

Stadsmuseum där de fick se utställningen ”Vi är romer”. Där pratade de både med museets personal

och med romerna som var inblandade i projektet och fick idéer om hur utställningen kunde 

utformas, vilka metoder som kan användas och vilka svårigheter som uppkommit under deras 

arbete. Detta gjorde att Özcan blev mer inspirerad att arbeta tillsammans med romer och utifrån 

deras villkor.  Största arbetet var forskning och dokumentation och det tog tre år innan projektet 

hade tillräckligt med dokumentation för att skapa en utställning. Efteråt så påbörjades en process 

där urval skulle göras. Utifrån lokalens förutsättningar valdes det som IKM och romerna ansåg vara 

viktigast att lyfta fram. Efter det utformades en utställning som hade syftet att dementera fördomar 

om romer och lyfta fram kulturen. Özcan menar att det behövdes en nyanserad bild av romer i och 

med den framställningen romer har fått i media och därför är det museets uppgift att belysa 

fördomar som skapas och ge romer en chans att få synas. Men utställningen belyser också oförrätter

som norska staten har begått mot gruppen genom åren. Invigningen av utställningen blev väldigt 

populär och utställningen tog väldigt bra emot av romerna.71

Norvegiska romá är en politisk utställning och den behövs i Norge eftersom romá är den 

nationella minoritet som inte har blivit väl bemött. Av de fem nationella minoriteter som finns i 

Norge idag är det bara romer som inte har något kulturhus eller något eget museum där kulturella 

uttryck kan manifesteras. Utställningen var inte beställd från varken politiskt håll eller från romerna

själva när projektet startade men när utställningen öppnade var den väldigt välkommen. Att göra en 

utställning om en minoritet kan vara problematiskt men det är också det som ska göras enligt 

Özcan.

Enligt ICOMs regler måste den gruppen utställning berör vara med och utarbeta 

utställningen.72 Först och främst måste gruppen ge tillåtelse att göra utställningen men de måste 

också ha möjlighet att säga ifrån om något inte passar in i utställningen eller om något saknas. Detta

skapar stora utmaningar då personalen på ett museum är vana att arbeta på ett sätt som kanske inte 

den grupp som personalen samarbetar med är. I relation till detta tar Özcan upp utställningen ”Vi är 

romer” som Göteborgs Stadsmuseum fortfarande visar. I det projektet som utmynnade i en 

utställning arbetade museet tillsammans med fem olika romska grupper och dessa fick vetorätt på 

utställningen. Detta gjorde att en del svåra ämnen som museipersonalen ville ha med i utställningen 
71 Intervju med Gazi Özcan (Oslo, 2015-02-26).
72 I ICOMs etiska regler paragraf 6.5 Samtida samfund står ”Om ett museums verksamhet involverar ett samtida 

samfund eller dess kulturarv bör förvärv göras bara om de är baserade på välunderrättat och ömsesidigt samtycke, 
och utan otillbörligt utnyttjande av ägaren eller informanterna. I centrum bör stå respekten för önskemålen hos de 
samfund som berörs.”, http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/sweden.pdf, 2015-03-19, s 14.
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blev bortvalda av romerna själva. Det som av museipersonalen kan uppfattas som bra och viktigt 

kan upplevas exotifierande av gruppen. Det är först i mötet med andra som fördomar kommer fram, 

säger Özcan. Det har han en poäng i, visserligen behöver man inte möta en person för att ha 

fördomar om denne men det är kanske i mötet som dessa fördomar visar sig och får betydelse. Både

Fredrik Barth och Robert Miles tar upp att det är i just mötet mellan kulturer som etniska gränser 

men även rasism uppstår.

Att samarbete med den grupp som utställningen handlar om menar Özcan är helt riktigt sätt 

att arbeta på men det gör att museipersonalen måste kunna vara flexibla och kanske inte kan ta upp 

alla ämnen och det kan vara utmanande att släppa på tyglarna och ge ifrån sig makten. Det måste 

vara ett balanserat arbete och principen för utställningsproduktion är ”om dig, med dig”. Özcan 

påpekar att människor är den svåraste enheten att arbeta med för att de kan argumentera, men det är 

också den viktigaste enheten. När en kultur ska visas måste det göras försiktigt. Samarbete är svårt 

och kan stoppa upp ett projekt. Det kan handla om externa problem men även internt på museet. 

Samarbetet mellan IKM och romerna har fört med sig mycket positivt men också förhindrat att 

vissa ämnen tas upp eftersom romerna själva har haft möjligheten att sätta stopp och bestämma 

vilka historier som berättas. Özcan tror ändå att utställningen kan vara en öppning som gör att 

romer i framtiden kommer att bli mer och mer villiga att berätta och dela med sig, även av svåra 

historier. Det att museipersonal försöker tvinga fram historier kan vara en maktstrukturell ordning i 

sig, menar jag. Att berätta är inte en skyldighet som romerna har och museipersonal har egentligen 

ingen rätt att få veta någonting överhuvudtaget. Özcan berättar i intervjun om en romsk man som en

gång fick frågan av en utställningsproducent varför ingen av romerna ville berätta om den 

systematiska sterilisering och det att romska barn blev hämtade och omhändertagna av norska 

staten. Mannen svarade att detta är inte romsk, det är saker som norska staten utfört och därför är 

det inte romer som ska berätta om detta. 
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Utställningsanalys
I min analys har jag använt mig dels av utvalda frågor ur Wera Grahns Handbok för 

genusintegrering (se bilaga A) samt utvalda frågor ur texten ”20 frågor till en utställning” (se bilaga

B). 

Utställningen Norvegiska romás  placering är förbi receptionen rakt fram. Huset är ett 

gammalt polishus hus och rätt lågt till tak och utställningen är inte lätt att se när man kommer in i 

byggnaden.  Utställningen består av ett inledande ”förrum” och två stora rum som ligger vägg i 

vägg med varandra. Förutom de stora rummen så finns flera mindre rum som tidigare varit 

fängelseceller. I ingångsrummet finns inledningen till utställningen där det beskrivs vilka som har 

arbetat med utställningen och varifrån finansieringen kommer. Det ena stora rummet behandlar 

romers situation i Norge idag och här finns videos samt citat från de romer som deltagit i 

insamlingsprojektet. Det andra stora rummet behandlar bröllopstradition. I de små rummen 

behandlas teman som historia, oförrätter som norska staten gjort mot romer samt medias ensidiga 

framställning av romer. I slutet av utställningen finns en dörr ut mot gården där en husvagn står 

parkerad. Foajén är idag inte speciellt tilltalande och att göra den mer praktisk och mer publikvänlig

är något som museet har som mål för att få in fler besökare. I övrigt så finns planer att bygga ett 

samlingsrum/café.73

Det första jag ser i utställningen är en stor skärm med en video som rullar. Här ses först en 

kvinna som dansar traditionell romsk dans i moderna vardagskläder, filmen övergår till samma 

kvinna och samma dans fast nu i traditionella romska kläder för att sedan sluta i ett hjul som är 

symbolen för romer. I detta rum finns även en del introducerande texter som beskriver syftet med 

utställningen de berättar också vilka som har arbetat med den och varifrån museet har fått medel för

att göra den. I tillägg till texterna finns också en förklaring för ordet sigøyner och varför detta 

används i delar av utställningen och i titeln. Ordet var tidigare en officiell betäckning för romer och 

därför används detta ord i de historiska delarna av utställningen, förklarar texten. 

73 IKMs delmål för 2004 och framåt.
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Video i utställningen Norvegiska romá. Foto: matilda Ehnberg

Att utställningen inleds med en kvinna som uttrycker sin kultur är positivt. Redan i början har 

kvinnor aktivt tagits in i representationen. Däremot ser man inte kvinnans ansikte och hon dansar 

för dig som åskådare vilket jag kan tycka både objektifierar kvinnan och romantiserar kulturen. När 

jag följer Grahn granskningspunkter kan jag här se att kvinnans identitet skalas av till att vara en 

representation av kvinnlighet och på så sätt vidmakthålls konstruktionen om manligt och kvinnligt 

samt att kvinnan fungerar som underhållning snarare än att hon uttrycker sin kulturella identitet. 

Om jag även lägger in ett intersektionellt perspektiv vill jag påstå att kvinnan blir speciellt utsatt 

genom att hon förminskas till att vara en romantiserad schablon. Tanken här tror jag är att visa en 

traditionell bild mot en modern men detta menar jag kunde ha gjorts tydligare genom att visa 

kvinnan i en mer överraskande roll än just den underhållande. Just det att visa män och kvinnor i 

överraskande roller är en punkt i ”20 frågor till en utställning” och här finns möjligheten att göra 

det. Att kvinnan här är anonym förstärker de stereotypa könsroller men detta bottnar förmodligen i 

att kvinnan själv valt det. En blandad samling av olika individer som dansar tillsammans hade varit 

ett alternativ. 

26



Text från utställningen Norwegiska romá. Foto: Matilda Ehnberg.

 

Jag tycker även det verkar konstigt att använda sig av ordet sigøyner när det tydlig förklaras att 

detta tidigare använts i nedvärderande syfte. Även fast detta var en officiell benämning så är det inte

det längre och jag förstår inte poängen med att använda det ens i de historiska delarna. Det skapar 

snarare en uppdelning av romer och sigøyner än förklarar att det var ett begrepp som användes 

tidigare. Eftersom begreppet i början blivit förklarat så anser jag att det borde lämnats där vid och 

inte använts vidare, det blir lätt en reproduktion av nedvärderande skällsord. Men det kan bero på 

att ordet kanske har en annan betydelse i Norge än i Sverige och för mig som svensk ser jag det på 

ett annat sätt. Det är inte tydligt om det är något som romerna själva valt att ha med men just 

eftersom det är med har urvalet gjorts. Robert Miles menar att rasism finns dolt i språkbruk och 

därmed har producenten en skyldighet att se till att denna typ av dolda rasism inte reproduceras.74 

En granskningsfråga ur ”20 frågor till en utställning” lyder: ”Om företeelser och situationer ur 

historien återges eller gestaltas och dessa präglas av värderingar som vi idag tar avstånd ifrån – hur 

kommuniceras samtidigt att sådana värderingar inte är accepterade bara för att de är gamla?” Jag 

menar att det här snarare kommuniceras att det är okej att använda begreppet sigøyner snarare än att

det är ett nedvärderande begrepp som förkastats.

Går man vidare in i utställningen så kommer man till ett stort rum med en korridor till höger 

74 Robert Miles, ”Rasismens som historiskt fenomen”,  Invandrare och minoriteter 1/93, 3-6.
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och till väster finns avlånga spegelbitar som bildar ett rum i rummet. Till höger finns en gång in till 

ett rum som avhandlar romernas historia och till vänster kan man gå in i ytterligare ett rum. Jag 

väljer att gå in i det historiska rummet. Här finns en karta i slutet av rummet som visar den vandring

romer har gjort genom världen. På sidorna finns texter och foton som förklarar hur romers situation 

har sett ut i olika tider och i olika delar av världen. En text som jag speciellt intresserade mig för var

den om ett hus som norska staten skänkte till en romsk familj på 70-talet. Det blev problematiskt då 

romernas kultur förhindrar dem att bo i ett hus där andra tidigare kanske dött samt att tvåvåningshus

inte fungerar när ingen rom kan bo över en annan. Texten förklarar svårigheter som uppstår när två 

kulturer möts och hur fel det kan bli då staten går in och bestämmer, även fast det är ett försök att 

hjälpa. Här förstår man vikten av upplysning och att inte lyssna till andra kulturer gör att identiteter 

motarbetas och diskrimineras. Detta är ett bra exempel på Barths teori att mötet mellan olika 

kulturer skapar barriärer och rangordnar de olika kulturerna.75 Staten beaktade inte att det inom 

romsk kultur finns traditioner och regler som gör det problematiskt att bara flytta in i ett hus. 

Majoritetskulturen i samhället anses här stå över minoritetskulturen och detta är diskriminering som

genom texten belyses och förklaras på ett bra sätt. 

Från utställningen Norwegiska romá. Foto: Matilda Ehnberg

Inne i ”spegelrummet” finns ett bord med hörlurar. Vid sidan av bordet finns en platta med en 

fyrkant där olika kuber kan placeras. Inne i kuberna sitter ett datachip som startar en film som 

projiceras på bordet. Filmerna innehåller ett antal intervjuer som utställningsproducenterna gör med

75 Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries  (Oslo, 1969), 24-25.
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olika representanter ur de romska familjer som varit med om att utforma utställningen. Här får 

personerna möjlighet att berätta om sig själva och presentera den identitet som de själva känner att 

de har. Om man tillämpar Taylors erkännandets politik får de romska representanterna möjlighet att 

göra sina röster hörda och presentera sin kultur på sitt sätt. Detta är också något som Özcan anser 

vara en förutsättning för att göra en minoritetsutställning. Detta är en bra idé och ger möjligheten att

få in interaktivitet i utställningen men jag kan ändå se en problematik med att Özcan är den som 

leder samtalet. Det är då inte längre de romska representanterna som berättar fritt utan producenten 

som styr vilka ämnen som tas upp. Jag säger inte att detta är helt och hållet negativt men det kan 

begränsa eller leda samtalet. Då alla har fördomar, som Özcan själv säger, kan dessa fördomar 

undermedvetet ta över när producenten som auktoritet bestämmer det samtal som de romska 

representanterna själva skulle leda.

Något jag även lade märke till när jag såg filmerna vid bordet var att män här är 

överrepresenterade i intervjuerna. I rummet intill, som handlar om bröllopstraditioner finns ett 

likadant upplägg med kuber och filmprojicering på ett bord. Här är det istället bara kvinnor 

representerade. Det är en trevlig film som visar ceremonin när bröllopsbordet blir dukat. Det är 

enligt tradition något som kvinnorna gör men att visa en film från modern tid där de fasta könsroller

fortfarande finns kvar tycker jag är ogenomtänkt. Här förstärks könsroller där kvinnor berättar om 

traditionen och tar hand om den praktiska och ceremoniella dukningen av festbordet medan männen

får berätta om sina liv och hur diskriminerade de är i samhället. Anläggs här ett intersektionellt 

perspektiv i utställningen borde det finnas berättelser ur en romsk kvinnas synpunkt. Hur det är att 

vara förtryckt på grund av sin romska bakgrund men det också hur det är att bli placerad i en 

könsroll som är svår att komma sig ur. Eller är den? Här skulle jag vilja se hur en romsk kvinna 

faktiskt upplever det och även höra andra historier än just heteronormativa för att ge en nyanserad 

förståelse av romerna. Enligt Grahns granskningspunkter förstärks här föreställningen om 

stereotypa heteronormativa roller när det finns möjlighet att utmana dessa föreställningar.

I spegelrummet ligger böcker som man kan bläddra fritt i. Böckerna innehåller foton och citat.

Det är redan i början av utställningen förklarat att inga samband mellan bilder och citat finns och att

citaten är anonyma. Däremot har man lagt till ålder och kön under varje citat. I böckerna finns 

förklaring för orden rom som betyder man och romni som betyder kvinna. Syftet med att ha citaten 

anonyma kommer inte fram i utställning. Jag anser att detta är problematiskt då det trots en önskan 

om anonymitet tillskrivs könsidentiteter till dem som uttalar sig. Jag ser ingen anledning till att 

personerna som citeras behöver könsbenämnas och det förstärker ytterligare föreställningar om 

könsroller och fördomar. I och med att IKM:s intention är att utmana fördomar och har fått krav om 

anonymitet från de medverkande i utställningen är det konstigt att valet med könsbenämningar har 
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gjorts. När det inte är möjligt att lägga ut namn finns här en poäng att låta citaten stå för sig själva 

istället för att tillskriva människor könsidentitet som jag antar att producenterna själva har gjort. Det

är då producenternas fördomar som får tala och detta känns ogenomtänkt. Här kunde Grahns 

handbok eller genusintegrerade arbetsmetoder varit till hjälp för de som arbetade med utställningen 

då jag antar att producenterna helt enkelt inte hade något genusperspektiv när de satte upp den här 

delen av utställningen. Det kan finnas en tanke att visa på en jämn representation av män och 

kvinnor men när dessa personer ändå är anonyma så är det ingen idé att poängtera denna jämna 

representation.

Från utställningen Norvegiska romá. Foto: Matilda Ehnberg

Ett intressant inslag i utställningen är en husvagn som är placerad utanför museibyggnaden. Inne i 

utställningen finns en dörr ut till en innergård där husvagnen står. Besökaren kan välja att gå in i 

husvagnen som är inredd enkelt med väldigt lite föremål. Några få texter sitter uppe men här är 

ännu inte alla texter på plats. Förutom att vagnen ska representera ett romskt hem (vilket nog inte är

huvudsyftet då vagnen är väldigt sparsamt inredd) finns här en tv som spelar en film. Tanken här är 

nog att besökaren ska få en paus från att läsa texter och istället uppleva hur det känns att vara inne i 

en husvagn och tänka sig in i hur det skulle vara att bo i den samtidigt som besökaren får se en film.

Filmen är gjort av NRK på 1970-talet och är en dokumentär som visar romernas liv på en camping i

Oslo. Jag menar att husvagnen är ett bra sätt att få uppleva med alla sinnen speciellt lukt och ljud 

som är speciella i just en husvagn. Det är troligen många som aldrig har varit inne i en husvagn och 

detta blir ett sätt att skapa förståelse för hur det är att bo i husvagn. Däremot vill jag rikta lite kritik 

mot att filmen lämnas okommenterad. Det är en gammal film som visar hur romerna levde under 
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1970-talet och när detta inte nämns eller problematiseras någonstans kan det lätt bli en 

representation av hur romá lever idag. Att här ha skapat en ny film där romer får kommentera den 

äldre filmen eller hur deras liv ser ut idag hade varit ett bättre alternativ. Ifall detta inte låter sig 

göras krävs en förklaring att filmen är från 1970-talet och att den inte representerar livet för en 

modern rom. 

Avdelningen längst in i utställning handlar till största delen om oförrätter som gjorts mot 

romer speciellt av den norska staten. Jag får en känsla av att det är på grund av denna del som 

personerna romerna gick med på att samarbeta i en utställning. Här tas norsk rasbiologi upp i form 

av sigøynerparagrafen från 1927. I denna förklaras det att romer är av en sämre ras och att Norge 

skulle lida av dessas invandring. Många romer flydde från Norge ned till Tyskland på grund av att 

dem blev diskriminerade och för att deras barn tog ifrån dem. Under förintelsen blev de förföljda I 

Tyskland, men då de försökte ta sig tillbaka in till Norge blev de nekade inträde i landet trots norskt 

pass och norska papper. Detta förde till att de flesta av dem blev satta i koncentrationsläger och dog 

där under förintelsen. Av ca 300 norska romer överlevde bara en 12-13 stycken.

Även sigøynerkonstoret presenteras som var ett systematiskt arbete att förnorska romer i 

Norge. Ett omfattande arbete att få romerna bosatta och utbildade satte igång under 1970-talet. 

Kontoret avvecklades inte förrän 1991 vilket är i relativt modern tid. Denna del av utställningen 

inleds med en text som förklarar att den norska staten ännu inte gett romerna någon offentlig ursäkt 

trots all den orätt som gjorts mot dem under 1900-talet. Att museet här nästan kräver en ursäkt från 

den norska staten tycker jag är anmärkningsvärt. Även om det inte sägs rätt ut är det tydligt att 

romer önskar en offentlig ursäkt och det är enligt mig modigt gjort av producenterna att faktiskt ta 

ställning och stå bakom romerna i den frågan. Det visar att de värderingar de museianställda arbetar

efter inte bara finns i styrdokument utan att diskriminering och fördomar faktiskt utmanas och 

ifrågasätts.

Norska staten har genom historien diskriminerat den romska kulturen och försökt förnorska 

romer genom att pressa in dem i de normer som existerar i Norge. Detta problematiserar 

utställningen genom att ställa frågor. På väggarna här och där står det skrivet en fråga och under 

finns flera olika argument för att visa att det är möjligt att ha olika uppfattningar. Det tror jag kan 

locka fram reflektion och diskussion speciellt i de skolungdomsgrupper som besöker utställningen. 

Bland frågorna som ställs finns skolfrågan. Är det viktigt att alla skaffar sig en högskoleutbildning 

och ska romer få möjlighet att kunna resa bort under en del av skolåret? Dessa frågor får besökaren 

att reflektera över normer i det norska samhället och vad rom är rätt och fel.

Genom korridoren som löper längsmed spegelrummet finns ett antal dörrar som leder till små 

rum. I rummen finns tidningsartiklar, dokumentärfilmer och radioklipp som besökaren kan studera 
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närmare. Meningen med dessa är att visa den skeva bild av romer som media målar upp. Det blir 

tydligt hur romerna homogeniseras i media och hur media hjälper till att skapa fördomar. Ett av 

rummen tar upp Diamantkuppet som var ett av Norges största svindlerier någonsin. Denna utfördes 

av några personer från en av de romska familjerna och på grund av det var 350 romer tvungna att 

flytta från landet eftersom romerna som grupp skuldbelades istället för de enskilda individerna. Att 

utställningen visar upp den mängd artiklar och klipp som svartmålar romer belyser utställningen hur

pass mycket media hjälper till att skapa fördomar. Det är ett bra sätt att belysa maktstrukturer och 

uppmuntrar till reflektion som är en av granskningspunkterna i ”20 frågor till en utställning”. Jag 

tror inte att besökaren sätter sig ned och går igenom alla artiklar eller film-radioklipp men bara efter

att jag har gått igenom ett par stycken förstår jag omfattningen av den svartmålningen av romer som

media är skyldig till. 
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4. Diskussion och avslutande reflektioner
Att IKM sätter igång med ett insamlingsprojekt av romernas kultur som sedan presenteras i en 

utställning är enligt mig ett bevis på att personalen följer Oslo Museums strategiska plan som 

förespråkar mångfald. I det här faller har inte romerna själva tagit initiativet eller önskat någon 

utställning vilket inte är speciellt konstigt. Enligt Taylors erkännandets politik kan diskriminering 

av en grupp som inte få sin kultur erkänd i samhället göra att gruppen själva ser sin kultur som 

obetydligt i samhället.76 Efter att ha blivit förvisade, svartmålade, förnorskade och nedtystade i så 

många år slutar gruppen att uttrycka sin kultur offentligt och blir istället inåtvänd och avskärmad 

från samhället. Gruppen känner att samhället vänder dem ryggen och därför blir den segregerad. 

Genom att lyfta fram den romska kulturen och låta den ta plats i en auktoritär institution som ett 

museum anses vara höjs kulturens värde och på så sätt får romerna större självförtroende och 

värderar själva sin kultur högre. 

Att utställningen dessutom riktar rätt hård kritik mot norska staten när en offentlig ursäkt till 

romerna efterlyses är intressant. Det är klart att staten här uppenbarligen gjort många fel historiskt 

och detta bör uppmärksammas men jag tror ändå att det är ovanligt att ta en sådan tydlig ställning i 

en utställning. IKM har enligt mig varit modiga i sin representation av en minoritet. Det kräver 

också engagemang att sätta igång med ett projekt där ett samarbete med romerna har varit en 

förutsättning. Som Özcan själv nämner är det inte lätt att samarbeta och hitta vägar där museet 

personal och romer kan mötas och enas om saker. Den intention som producenterna har kanske inte 

alltid överensstämmer med det romerna önskar att få ut av utställningen. Dessutom har romerna 

själva uttryckt att de inte har någon stor tilltro till staten och auktoriteter. När då en person från 

museet kommer med förfrågan om att göra en utställning om deras kultur kan denne mötas med en 

viss skepticism. Att detta var fallet var den uppfattningen jag fick när jag pratade med Özcan. Men 

han menar ändå att utställningen har tagits emot bra av romerna och att alla har varit nöjda. Ifall 

romerna hade vetorätt så som i ”Vi är romer” vet jag inte men Özcan är noga med att poängtera att 

samarbetet är utgångspunkten. När en minoritetskultur ska representeras i en utställning är det inte 

möjligt att göra detta utan att minoritetsgruppens medverkan. Detta på grund av att alla har 

medvetna eller omedvetna fördomar som kommer fram då en kultur som inte är ens egen ska tolkas 

och förklaras. Därför anser jag det är konstigt att producenterna har valt att använda ordet 

”sigøyner” i utställningen men framförallt i titeln. Trots den förklaring som ges förstår jag inte av 

vilken anledning detta görs. Det är anmärkningsvärt om det skulle vara så att besökare faktiskt inte 

förstår vad utställningen handlar om när sigøyner inte finns med i titeln. Om det faktiskt skulle vara 

en faktor menar jag att detta borde belysas av producenterna. Det skulle kunna vara en öppning för 
76 Charles Taylor, Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (Göteborg, 2003), 37.
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diskussion om vilka betydelser ord får och varför vi inte kan släppa ord trots att de används 

förnedrande. Jag tänker på den debatt som florerat angående bakverket chokladboll och det ord som

chokladbollens tidigare kallats av vissa, som är rasistiskt inte vill släppas av en del människor.77 

Detta skulle kunna kopplas till utställningen för att uppmuntra till reflektion.

När ett samarbete med en grupp inleds måste producenterna vara flexibla och kompromissa. 

Det är inte alltid möjligt att ta upp alla ämnen som önskas och ibland kan vissa saker ta längre tid än

beräknat. Dessutom är det viktigt att inte pressa gruppen på information. Att gruppen faktiskt inte är

skyldiga att berätta om svåra ämnen får inte glömmas bort. 

Det finns uppenbarligen en problematik med att utarbeta utställningar tillsammans med en 

grupp människor utanför museet. Den mänskliga faktorn som förvisso alltid är närvarande och 

skapar möjligheter sätter också gränser. Möjligheten att använda sig av mångfaldig representation 

och intersektionellt perspektiv i en utställning kan försvåras av den mänskliga faktorn. Museets 

intention kan bli motarbetad av samarbetet. För det första kan det vara svårt att hitta personer som 

vill vara med och ibland kanske dessa lever i tystnad och har en förtryckt identitet inom gruppen. 

Att till exempel ha en annan sexualitet än den normativa kan vara tabu inom vissa kulturella 

grupper och det gör att personerna inte vill gå ut och berätta om detta. Sedan kan de människor som 

samarbetar med producenterna gå in och bestämma att ett tema inte ska belysas i utställningen. Hur 

kan detta undvikas? Borde museipersonalen ge bort vetorätt eller ska producenterna själva gå in och

ta upp ämnen som en kulturell grupp kanske inte vill ha med i en utställning? Hur stor plats finns 

det då för producenterna att applicera ett mångfaldsperspektiv på utställningen? Det är ett dilemma 

som jag inte har något direkt svar på men jag tror att det handlar om att skapa balans i samarbetet. 

Finns svåra ämnen som behöver belysas måste producenterna förklara detta på ett bra sätt för den 

grupp som de arbetar med. Ibland måste vissa saker få gro. Özcan påpekar att Norvegiska romá är 

uppbyggd så att det ska vara möjligt att ändra i utställningen eller lägga till saker. Det finns en 

möjlighet att utställningen har gett romerna mer självförtroende och efter hand kanske personer 

stiger fram och vill berätta saker som tidigare varit för svårt för att prata om. Jag menar att det är 

viktigt att kunna ha möjligheten att ändra i utställningar allt eftersom ny information eller kritik 

kommer fram. Att bygga en utställning är en process som egentligen inte är avslutad bara för att 

utställningen har öppnats upp till besökarna. Dialogen mellan museipersonalen och besökarna 

skapar möjligheter till att utveckla och förbättra utställningen. 

Jag anser att Norvegiska romá behandlar viktiga frågor om fördomar och diskriminering men 

jag saknar en del svåra ämnen och skulle önska en mer nyanserad representation än den 

77 Fredrik Virtanen, Det är inget att skämta om, 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/fredrikvirtanen/article18635957.ab, 2015-03-30.
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heteronormativa som här visas. Att det bara finns anonyma berättelser från personer som endast fått 

en ålder och en könsidentitet tycker jag är problematiskt. Jag gjorde ett besök på Göteborgs 

Stadsmuseum strax efter denna analys. Där såg jag den del av utställningen ”Vi är romer” som ännu

står kvar. Den största skillnaden mellan utställningarna är att ”Vi är romer” innehåller berättelser av 

romer som har framträtt med namn och bild. Dessa vill få fram sina röster och visa fram sin kultur 

på sitt eget sätt. Här blir inte kulturen romantiserad och en verklighetsförankrad representation av 

hur det är att leva som rom i Sverige visas. Utställningen IKM har skapat heter Norvegiska romá, 

norske sigøynere – Ett folk, mange stemmer så blir jag lite förvånad. Min uppfattning efter att ha 

sett utställning är inte att romerna är mångfaldiga utan snarare att det är en homogeniserad grupp 

som blivit diskriminerad i Norge. Utställningen fokuserar mycket på den orättvisa som norska 

staten har gjort mot gruppen vilket i sig inte är negativt. Jag anser att det är viktigt att detta tas upp 

och pratas om men mångfalden av identiteter kommer inte fram. 

Jag har fått uppfattningen att mångfaldsbegreppet är fattigt och skapar förvirring. Det är ett 

begrepp som finns med i både statliga utredningar och i museistyrdokument men utan någon klar 

definition är det svårt att arbeta med detta i museal verksamhet så som utställningar och pedagogik. 

Det finns en risk här att mångfaldsarbete översätts i till exempel en utställning där en kulturell 

grupp representeras på museet men framställs då som homogen vilket gör att mångfaldsperspektivet

faller bort. Idén att inkludera till exempel en minoritet som tidigare fått lite erkännande är bra. Men 

hur denna grupp representeras är såklart också viktig. I detta fall representeras romá som en 

heteronormativ grupp med typiska traditionella könsroller vilket jag tycker är problematiskt då det 

förmodligen finns en mångfald av identiteter inom gruppen och att homogenisera på det sättet är 

precis det samma som media genom åren har gjort mot romerna.

35



Sammanfattning
Temat mångfald är aktuellt både i museal verksamhet och i samhället i stort. En ökande invandring 

till norden har också bidragit till att en mångfald av kulturella uttryck är närvarande. Detta är en 

verklighet i samhället och därför också en angelägenhet för museer, eftersom museers verksamheter

och utställningar återspeglar de samhällen de är en del av.  Därför ser jag det som speciellt 

intressant att undersöka mångfaldsarbete på ett museum och framförallt i en specifik utställning. 

Utställningen Norvegiska romá – norske sigøynere: Ett folk – mange stemmer handlar om en av 

Norges fem nationella minoriteter som varit förtryckta av norska staten under större delen av 1900-

talet. Interkulturelt museum (IKM) har därför valt att föra fram romernas kultur och situation i det 

norska samhället genom ett insamlingsprojekt och en utställning. Denna utställning har jag 

undersökt och analysera utifrån perspektiv på mångfald och intersektionalitet.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Interkulturellt Museum i Oslo har integrerat 

mångfaldsaspekter i representationerna av en minoritetskultur i utställning Norvegiska romá.

Mina frågeställningar är:

• Hur arbetar IKM med mångfaldsarbete i sin verksamhet?

• Vad har producenterna för Norvegiska romá för syn på vad mångfald är och hur har det tagit 

sig uttryck i processerna kring skapandet av utställningen? 

• Hur representeras mångfald inom den aktuella minoritetskulturen i utställningen utifrån ett 

intersektionellt perspektiv?  

Jag inledde min undersökning genom att ta fram information om mångfaldsarbete. Detta har jag 

gjort genom att studera relevant litteratur och internetkällor. Den information jag har erhållit har jag 

analyserat och bearbetat för att skaffa mig en förståelse av begrepp som mångfald, genus, etnicitet 

och intersektionalitet. Jag har intervjuat producenten för Norvegiska romá på Interkulturelt Museum

i Oslo. Jag ville ta reda på om mångfaldsperspektivet har varit centralt eller en del av tänket under 

projektets gång och hur producenten själv definierar begreppet mångfald. Jag har även studerat 

museets policys för att ta reda på vilket sorts museum Interkulturellt museum är, vad som gör 

museet interkulturellt och vilka problemställningar som arbetats med där.

Jag utgår ifrån den kanadensiske filosofen Charles Taylors teori om erkännandets politik som 

går ut på att en persons identitet kan skadas om den inte får offentligt erkännande. Kategorisering 

av människor och det strukturalistiska förhållningssättet som antropologen Claude Lévi-Strauss 

diskuterar har jag valt att ta in i min undersökning. Då Norvegiska romá handlar om en 
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minoritetskultur som fått lite erkännande i Norge anser jag att dessa teorier är relevanta till temat.

Antropologen Fredrik Barth beskriver etnicitet som sociala processer som skapas i mötet 

mellan kulturer. Kategorisering av människor tas också upp av genusteoretikerns Judith Butler. 

Butler menar att kategoriseringen man och kvinna är socialt konstruerad och att idén om ett 

naturligt kön är en konstruerad föreställning. Den heterosexuella matrisen kallar Butler den 

maktstruktur som bestämmer vad som är naturligt och inte. 

I min analys av Norvegiska romá använder jag mig av ett intersektionellt perspektiv som är en

teori Paulina De los Reyes etablerade i Sverige. Intersektionalitet förklarar relationen mellan olika 

aspekter så som etnicitet, genus, sexualitet, religion, klass osv. Jag har dock valt att fokusera på 

etnicitet och genus med avsikt att undersöka hur dessa två samspelar i utställningen Norvegiska 

romá. Jag har använt mig av två böcker som hjälpmedel när jag har analyserat utställningen. Dels 

Wera Grahns Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering men har även 

använt mig av en texten ”Hela historien? Tjugo frågor till en utställning” ur antologin Det bekönade

museet: genusperspektiv i museologi och museiverksamhet skriven av Maria Ahlsén, Johanna och 

Kristina Berg.

IKM, som tidigare hette Internasjonalt kultursenter og museum, startades på initiativ av 

Kristin Gaukstad och Mette Møller som en organisation hösten 1990. Anledningen till att 

organisationen startades var att försöka främja förståelse och skapa respekt för kulturell mångfald. 

Museets policy är att utöva sin samhällsroll genom att förmedla kunskap som ger nya perspektiv 

och utmanar fördomar. Detta är kulturpolitiska mål som även är uttryckta i den statliga utredningen 

Stortingsmeldingen nr 49. 

Under en intervju beskriver Özcan, en av utställningsproducenterna för Norvegiska romá, att 

mångfald är ett fattigt begrepp och att det komplexa samhället idag består av otroligt många 

identiteter. Özcan påpekar att mångfald är en verklighet och att inte arbeta med det skulle vara att 

förneka verkligheten.

Under produktionen av utställningen Norvegian Romá – Norske Sigøyner:

Ett folk – Mange röster  har producenterna haft utgångspunkten att arbetet skulle föregå i samarbete

med romska representanter i Norge. Özcan menar att det inte går att göra en representation av en 

grupp i en utställning utan att detta görs i samarbete med gruppen i fråga. Det är dock problematiskt

att arbeta på det sättet då allas åsikter måste tas hänsyn till och detta kräver att producenterna är 

flexibla. Det är inte heller möjligt att kräva av gruppen att historier ska berättas så därför kanske det

inte går att ta upp alla ämnen som producenterna skulle vilja ta upp.

Min uppfattning av utställningen är att den utmanar fördomar och tar upp en del svåra ämnen. 

Jag menar dock att gruppen ibland kan framstå som homogen då berättelserna är anonyma. Detta 
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beror dock på att samarbetsgruppen ville ha det så. Något jag är kritisk till är att citat är anonyma 

dock har producenterna skrivit ut kön efter citaten. Detta ser jag inte någon anledning till då citaten 

är anonyma. Jag förstår heller inte varför ordet ”sigøyner” används i utställningen då detta ord är 

nedvärderande och har slutat användas. Att producenterna har valt att använda detta ordet förstår jag

inte anledningen till och om ordet används för att få besökare att förstå vad utställningen handlar 

om är detta något som bör belysas för att få igång diskussion angående rasism i form av skällsord. 

Att utställningen ställer mycket frågor om vad som är riktigt och fel i samhället är bra och att det i 

utställningen faktiskt finns en uppmaning till norska staten att be romerna om ursäkt för 

diskrimineringen och behandlingen av dem under 1900-talet tycker jag är anmärkningsvärt.  Idén att

inkludera till exempel en minoritet som tidigare fått lite erkännande är bra. Men hur denna grupp 

representeras är såklart också viktig. I detta fall representeras romerna som en heteronormativ grupp

med typiska traditionella könsroller vilket jag tycker är problematiskt då det förmodligen finns en 

mångfald av identiteter inom gruppen och att homogenisera på det sättet är precis det samma som 

media genom åren har gjort mot romerna.
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Bilaga A

Wera Granhs utvalda frågor från Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering 

(Uppsala, 2007:27-29).

• Vilka inneslutnings- och uteslutningsmekanismer är gällande för området i fråga?

• Vilket innehåll tilldelas konstruktionerna av femininitet och maskulinitet?

• Förstärker, legitimerar och vidmakthåller de föreställningar som knyts till utställningen 

ojämställda stereotyper eller öppnar de upp för förändring av maktförhållanden.

Helheten och hur de olika utställningsdelarna påverkar varandra kan beskrivas genom begreppet 

utställningen poetik. Förutom att analysera utställningsdelarna var för sig så finns också en poäng 

att ta in utställningens  poetik. Genom att undersöka hur föremål, bilder/foton, ljud, text och rumslig

placering ”talar” med varandra så kan något sägas om utställningens produktion av meningar och 

värderingar. Frågor som då kan ställas är:

• Vilka föremål är stora, vilka är små och hur är föremålen placerade i rummet?

• Vilka bilder, foton stärker budskapet?

• Finns ljudåtergivningar som stärker budskapet?

• Hur ser texterna ut? Vilka är representerade och är de traditionella eller gränsöverskridande?

• Hur ser textens layout ut och vilken ton används i texterna?

• Vad säger poetiken om makt?

• Vilken laddning har museibyggnaden?

Jag har använt mig av vissa av dessa frågor i min utställningsanalys.



Bilaga B

Utvalda frågor från Maria Ahlsén, Krisina Berg Johanna Bergs text ”Hela historien? Tjugo frågor 

till en utställning”, i Det bekönade museet: genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. 

Aronsson, I. & Meurling, B (Uppsala, 2005: 173-189).

Dessa frågor har jag haft med mig under min analys och det är frågor jag anser är viktiga som även 

går att använda i en intersektionell analys.

• Representerar utställda föremål och bilder, så vitt som möjligt, en bredd av olika kultur- och

befolkningsgrupper?

• Används ”vi” och ”vår” som diffusa omskrivningar för något som glider i betydelse mellan 

”alla människor” och bara somliga?

• Används bestämd form singularis som en personifikation av hela grupper? 

• Används ett könsneutralt språk?

• Används allmänna rubriker för ett mycket specifikt innehåll?

• Finns det försök att belysa diskriminering, fördomar och förtryck? Uppmuntras diskussion?

• Finns det i utställningen möjlighet att visa exempel på män och kvinnor i överraskande 

roller? Hur har möjligheterna utnyttjats?

• Om företeelser och situationer ur historien återges eller gestaltas och dessa präglas av 

värderingar som vi idag tar avstånd ifrån  - hur kommuniceras samtidigt att sådana 

värderingar inte är accepterade bara för att de är gamla?

• Visas personer i tydliga roller som ”grupprepresentativa” exempel eller som individer?

• Motverkar utställningen stereotypa könsroller?

• Finns i text och bild exempel på personer i andra roller än de traditionella till exempel en 

homosexuell familj istället för en heteronormativ? Är det bara friska och unga personer 

representerade?

• Är män och kvinnor presenterade på samma sätt och lika ofta förekommande?


