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Sammanfattande resultat
Nätverkets syfte – att sammanföra kulturarvsforskning med genus- och sexualitetsforskning
för att därigenom öka samarbetet mellan dessa fält – har uppnåtts genom att skapa digitala
mötesplatser via hemsida med krönikor, verktygslåda och information om aktiviteter, mm.
För vidare spridning användes ett Nyhetsbrev, en e-postlista och Facebook. I det fysiska
rummet har sammanförandet av de olika målgrupperna skett genom workshoppar, seminarier,
diskussioner och konferensmedverkan. Genom dessa metoder har olika slags möten mellan
genusvetare, kulturarvspraktiker och en intresserad allmänhet möjliggjorts.
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Projektets huvudsakliga resultat och effekter har genom ovan nämnda metoder och strategier
varit att uppmärksamma och stärka vikten av kulturarvsforskningsfältets relevans för
genusvetenskapligforskning och -frågor och vice versa. Nätverket har bidragit till att sätta sina
kärnfrågor på agendan inom båda dessa fält. Det har inspirerat till nya projektidéer och
arbetssätt och knutit samman praktiker och forskare i nya nätverksrelationer. Resultatets
relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet har varit intervenerande. Frågor
har lyfts, diskuterats och problematiserats och handlat om samarbeten med olika aktörer med
olika kunskapsperspektiv, begreppsapparater, professionella utgångspunkter och
redovisningssystem. Kunskap har därigenom genererats som kan underlätta pedagogisk
metodutveckling och förändringsprocesser i kulturarvsmiljöer och på museer.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området har blivit synligt då Nätverket organiserat sessioner och
plenumpresentationer utifrån sina kärnfrågor vid internationella tvärvetenskapliga
genuskonferenser. Där genus tidigare varit etablerat har Nätverket tillfört fokus på
intersektioner mellan genus, sexualitet och föreställningar om nationen och i dessa frågor
inbjudits att delta i internationellt metodutvecklande kulturarvsprojekt.
Nätverkets metoder och resultat finns vidare beskrivna i metodboken Den outställda
sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete (2019) vilken nu används i
kursprogram på högskolenivå.
Bakgrund och syfte med projektet
Nätverkets syfte har varit att sammanföra kulturarvsforskning med genus- och
sexualitetsforskning för att öka samarbetet mellan dessa fält i tider av ökad migration och
förändrade nationella intressen. Ett vidare syfte var att bedriva ett utåtriktat arbete för att
möjliggöra samarbeten mellan myndigheter, föreningar och andra aktörer inom
kulturarvssektorn. Här ingick att skapa en plattform för samarbete mellan samtliga ovan
nämnda organisationer för att brett nå ut till kulturarvspraktiker, forskare, studenter och till en
intresserad allmänhet.
Genom olika verksamheter som nätverksarbete, workshops, visningar, diskussioner,
seminarier och konferensverksamhet fördes svenska genusforskare samman med
kulturarvspraktiker. Nätverkets verksamheter pågick under 2017-2019 och kulminerade med
den nationella tvärgenusvetenskapliga konferensen G19 i Göteborg där ett kulturarvsspår
arrangerades för att möjliggöra presentationer med genus- och sexualitetsperspektiv på
kulturarv och dessas kopplingar till samtidens föreställningar om nation och migration.
Kortfattad teori- och metoddiskussion
Eftersom projektet handlade om att skapa ett nätverk som sammanförde forskare från olika
fält var den teoretiska utgångspunkten att genus- och sexualitetsforskning kopplat till
föreställningar om nation och migration har stor relevans för kulturarvsforskning och vice
versa (se t.ex. Mosse 1997/1985; Levin 2010; Sander 2017). Nätverkets start utgjordes av ett
referensgruppsmöte i januari 2017 som samlade dels aktörer med överblick av
genusforskningen i Sverige och Norden, genusforskare inom kulturarvssektorn, dels
kulturarvsprofessionella och aktivister som arbetar för kulturarv relaterat till marginaliserad
historia relaterad till genus, sexualitet och/eller migration och nation. Ett vetenskapligt råd
bildades och knöts till projektet – detta bjöds in till de aktiviteter Nätverket skapade, men
deltog aldrig.

2

Metoden som användes för att skapa kontaktytor och sammanföra kulturarvspraktiker med
forskare och studenter möjliggjorde även kontakter mellan dessa och myndigheter, föreningar
och en intresserad allmänhet. Nätverket kontaktade initialt Nationella sekretariatet för
genusforskning för att få en nationell kontakt- och spridningsyta (NSGF). NSGF är sedan
1998 en enhet vid Göteborgs universitet vars uppdrag var att med ett rikstäckande perspektiv
främja genusforskning i Sverige inom universitets- och högskolesektorn och sprida
information om denna och här fanns en stor samarbetsyta att använda. NSGF har under
projekttiden varit en aktiv och stark samarbetspart som bidragit med erfarenhet, kompetens
och personella resurser i de delar Nätverkets göranden rimmat med den förras
verksamhetsinriktning.
Inom kulturarvssektorn vände sig Nätverket till medarbetare inom närliggande
Livrustkammaren och Historiska museet (och sedan till SHM generellt) och deras kontaktnät
liksom till föreningarna Genus i museer (GIM), The Unstraight Museum (TUM),
Queerrörelsen arkiv och bibliotek (QRAB), Lesbiskt Arkiv samt våra följare på RAÄ m.fl. för
att lokalisera inte bara etablerade kulturarvsforskare och /eller -professionella utan även
curatatorer, konstnärer och aktivister. Rekryteringen av Hallwylska museets intendent Azmara
Nigusse som Nätverkets koordinator breddade genom sitt eget engagemang och nätverk
kontaktytan till afro-svenska och andra märkt rasifierade gruppers erfarenheter,
kulturföreningar och verksamheter i Sverige.
För att nå samtliga målgrupper (genusvetare, kulturarvsprofessionella, aktivister och en
intresserad allmänhet) var en strategi att skapa en hemsida med verktyg, krönikor,
kalendarium, tips, länkar och information om händelser o.dyl kopplade till Nätverkets
kärnfrågor. Denna hemsida har nu arkiverats och nås på samma adress: www.genusarv.se
Dessutom skapades i samma syfte en e-postlista till vilken intresserade kunde (och fortsatt
kan) anmäla sig för att själva kunna annonsera aktiviteter och händelser och ta del av
varandras information. Ungefär 8 ggr om året skickade Nätverket ut ett Nyhetsbrev på denna
e-postlista med aktuell information om verksamheter av intresse för våra kärnfrågor.
Utöver hemsidan och e-postlistan som digitala kommunikativa plattformar skapade Nätverket
en Facebook-sida där händelser och aktiviteter annonserades och åtminstone en av de
offentliga diskussionerna streamades. Nätverkets Facebookkonto och Nyhetsbrev ökade
räckvidden och möjliggjorde kontakt och dialog med besläktade och tidigare etablerade
grupper och projekt.
Det tvärvetenskapliga nätverkets första uppgift var att samla information om de samarbeten
som pågick mellan kulturarvsinstitutioner och genusforskning vid universitet och högskolor.
Vi ville också få ökad kunskap om vilka svårigheter respektive möjligheter som uppstod när
kulturarvsprofessionella, forskare, konstnärer och aktivister eller intresseorganisationer möts
för att arbeta med tidigare frånvarande eller marginaliserade perspektiv och hur vi skulle ta
samarbetet vidare. Den underliggande tanken var att belysa friktionerna och främja strategier
för samarbeten.
Metoden för att samla information var att genomföra workshops på tematiken ”hinder,
möjligheter och nästa steg” där museiprofessionella, forskare, aktivister och konstnärer var för
sig eller tillsammans inbjöds för att definiera och ventilera sina olika erfarenheter, perspektiv
och verksamhetsanknutna syften. Vi insåg tidigt att även om några, ett flertal eller samtliga av
dessa aktörer samarbetade med ett gemensamt utställningsmål så kunde deras olika
verksamhetsanknutna syften skava mot varandra. Under årens gång insåg Nätverket att
”hinder” istället kunde diskuteras som utmaningar, en term som mer direkt stimulerar till
kreativitet.
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Gruppdiskussion under workshop arrangerad av Nätverket i samarbete med Umeås kvinnohistoriska museum, i
Umeå november 2018. Deltagare från Bodens försvarsmuseum, Västerbottens museum, Norrbottens museum,
Skogsmuseet i Lycksele, Kvinnohistoriska museet i Stockholm, Umeå universitet, Umeås kvinnohistoriska
museum, Thielska galleriet/GIM och NSFG. Foto: Pia Laskar, CC BY.

Den första workshopen hölls i NSFGs regi på Världskulturmuseet i Göteborg (2017) och
samlade universitetsbaserade forskare som arbetar med samlingar eller kulturarvsfrågor, den
andra (på Historiska museet i Stockholm 2017) fokuserade museiprofessionella med intresse
för Nätverkets frågor (flera av dessa hade disputerat i olika ämnen), och den tredje (också på
Historiska museet 2017) förde samman forskare och museiprofessionella tillsammans med
konstnärer, aktivister och representanter från intresseorganisationer. Den fjärde workshopen
hölls på Kvinnohistoriskt museum i Umeå (2018) och samlade museiprofessionella från den
norra rikshalvan och forskare från Umeå universitet. (Nätverket utförde med lärdom av dessa
första fyra workshoppar ytterligare fyra mer workshoppar som beskrivs länger ner.)
Samtliga inledande fyra workshoppar på temat ”hinder, möjligheter och nästa steg” hade som
utgångspunkt att inhämta information om vad det var i samarbetena mellan olika aktörer som
inte fungerat och vad vi behöver lära oss för att kunna ta projekten vidare. Samtliga
workshopsdeltagare hade tidigare erfarenheter av att arbeta med utställningar och
kulturarvsprojekt med syftet att uppmärksamma och inkludera tidigare uteslutna eller
marginaliserade berättelser. Samtliga hade även erfarenheter av att samarbeta med andra
yrkesgrupper eller aktivister i ett utställningsarbete och av att samarbetet inte alltid varit
friktionsfritt. Resultaten av worshopparna presenteras mer utförligt i boken Den outställda
sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete (Laskar 2019).
Workshopparna strukturerades på lite olika sätt beroende på antalet deltagare. Gemensamma
diskussioner och erfarenhetsutbyten var det viktigaste med träffarna. Vid samtliga workshops
fick utvalda och förberedda inledare ca 20–30 minuter för att dela med sig av sina
erfarenheter av ”hinder, möjligheter och nästa steg” vid samarbeten med olika aktörer om
gemensamma projekt. På så sätt skapades gemensamma utgångspunkter för vidare
gruppdiskussioner. I de större grupperna där flera olika yrkesgrupper möttes strukturerades
efterföljande gemensamma diskussioner genom att gruppdeltagarna blandades för att olika
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yrkeskategorier och andra tillhörigheter skulle finnas med i varje grupp. I varje grupp fanns en
sekreterare från nätverkets planeringsgrupp. Gruppdiskussionen presenterades sedan i plenum
(inför de andra grupperna). Vi förfinande denna metod genom att låta personer i grupperna
byta plats så att olika personer skulle hinna träffa flera andra (några satt kvar, andra roterade).
Antalet föreläsare och därmed gruppdiskussioner varierade, men låg runt tre till fem stycken
per workshop. Workshopsdagen avslutades med en storgruppsdiskussion på temat ”vad är
nästa steg att ta” för att utveckla samarbeten mellan olika aktörer. Storgruppsdiskussionen
antecknades av flera gruppsekreterare för att få med så mycket av diskussionen som möjligt.
Sex timmars workshop inklusive luncher och fikapauser var ett lämpligt format då flera av
deltagarna kom resande från olika håll och i flera fall hade långt hem.
De övriga mer specialiserade workshopparna hölls på följande teman: Hur kan museet ta plats
i det offentliga samtalet? (på Malmö museum under Museernas Vårmöte 2018); Framtidens
arkeologi med genus- och sexualitetsperspektiv (Historiska museet 2019); Glappet mellan
forskare och museer, kunskapsglappet mellan museer och samhälle och det regionala
nätverkets styrka (på och i samarbete med Kvinnohistoriskt museum i Umeå 2019) samt
Other Encounters with the Museum (i samarbete med GIM på Göteborgs konsthall 2019). I
samtliga dessa deltog både kulturarvsprofessionella, forskare och de tre senare dessutom
aktivister och studenter från relevanta ämnen vid närliggande universitet.
Som en metod för att nå genus- och sexualitetsforskare specifikt presenterades projektet för
ett flertal genusvetenskapliga enheter vid olika universitet: Umeå universitet, Uppsala
universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Köpenhamns universitet
(Danmark). Dessa presentationer föregick Nätverkets deltagande i den internationella
genuskonferensen g 19 i Göteborg och avsåg (liksom deltagandet i g19) att uppmärksamma
kulturarvsforskningsfältets relevans för genusvetenskapliga teorier och frågor. Dessutom
inbjöds genusforskare samt forskare och studenter från kulturarvsrelaterade ämnen till
Nätverkets workshops och andra verksamheter.

Nätverkets koordinator Azmara Nigusse (t.v.) sammanfattar i plenum sina intryck av mötet mellan kulturarvsrespektive genusforskningsfrågor under den internationella tvärvetenskapliga genusforskningskonferensen g19 i
Göteborg, 2019. Moderator: Maja Lundquist, Nationella sekretariatet för genusforskning (längst t.h.).
Konferensen hade 400 deltagare. Foto Pia Laskar, (CC By).

5

Deltagandet i det internationella nätverket AHRC Network – Gender, Power and Materiality
in Early Modern Europe ledde vidare till Nätverkets medverkan i projektet “Gendered
Interpretations at the Victoria & Albert Museum and the Vasa Musee”. Nätverkets roll blev
att sprida information om projektresultat. Deltagande organisationer i projektet är Vasa
museet, Victoria & Albert Museum, University of Western Australia, Plymouth University,
Leiden University och Lunds universitet. Samarbetet ledde vidare till att Nätverket inbjöds att
delta i projektets workshop vid Vasamuseet i Stockholm, samt att hålla i en session om våra
metoder och resultat vid en större projektsammankomst och workshop vid V&A i London där
temat var just nödvändigheten att sammanfläta genus, sexualitet i tolkningar och
kontextualiseringar av samlingar och vidare tillgängliggörandet av dessa. Nätverket
medverkade även med en föreläsning vid Skeivts arkivs konferens vid Bergens universitet om
genus, sexualitet i museer. Deltog gjorde museipraktiker från en rad norska museer – från
Alta i norr till Oslo i söder.
För att nå kulturarvsprofessionella deltog Nätverket även i Museernas Vårmöten med
presentationer, föreläsningar och paneldiskussioner (och en workshop genomförd av NSGF),
vidare spreds information genom SHMs internkommunikationskanaler och genom externa
verksamheters web-platser och Nätverksmedlemmar.
Dessutom inleddes ett nära och strategiskt samarbete med branschföreningen Genus i museer
(GIM). Dels genom att Närverket uppvaktade GIMs styrelser och presenterade sina planer,
och dels genom att Nätverket tog plats i GIMs styrelse vilket underlättade samarrangemang.
Ett samarbete inleddes även med nystartade QRAB (Queerrörelsens arkiv och bibliotek) med
Nätverkets deltagande i styrelsen och med samarrangemang. Strategin var också att
samarbetena skulle bidra till att alla involverade parter stärktes och fick tyngre legitimitet
inom parternas olika intresse- och verksamhetsområden.
Metoder för att nå aktivister var samarbeten med QRAB (Queerrörelsens arkiv och bibliotek),
TUM (The Unstraight Museum), Lesbiskt Arkiv och CinemaAfrica. Vi upprättade en dialog
med TRYCK, Black Queer Sweden och Fyra Fronter/Black Coffee liksom med enskilda
nyckelpersoner både inom och utanför kulturarvssektorn med egna stora nätverk, som Araia
Ghirmai Sebhatu (Fyra Fronter/Black Coffee), Ulf Pettersson (TUM), Elfrida Bergman och
Tove Fahlgren (Queering Sapmí) och Anna Linder (SAQMI) m.fl.
Metoder för att nå intresserad allmänhet var den öppna diskussionskvällen på Moriska
paviljongen i Malmö Folkets Park på det då aktuella temat ”Hotas eller berikas kulturarvet i
Sverige av genus-och mångfaldsperspektiv? En diskussion med utgångspunkt i det senaste
årets kulturarvsdebatt.” Diskussionen anordnades under Museernas Vårmöte i Malmö och i
panelen rymdes förutom Moriska paviljongens VD och konstnärliga ledare också Sydsvenska
Dagbladets kulturredaktör tillsammans med kulturarvsprofessionella (från Kulturen i Lund,
Malmö museum, Statens maritima museer, Historiska museet och The Unstraight Museum).
Andra paneldiskussioner med en intresserad allmänhet som målgrupp var Nätverkets (i
samverkan med QRAB) paneldiskussion på Landsarkivet i Göteborg under stadens West
Pride. Där diskuterade aktivister som sysslar med queert kulturarv bland annat vilka
drivkrafter som låg bakom deras engagemang. Deltog gjorde förutom Nätverket företrädare
för QRAB, TUM, Lesbiskt Arkiv och Swedish Archive for Queer Moving Images (SAQMI).
Vidare valde Nätverket (också i samarr. med Queerrörelsens arkiv och bibliotek) att lägga
paneldiskussionen “Queer archives. A problematization” i konferensens avgiftsfria och för
allmänheten öppna spår. Deltog gjorde Universitetet i Bergen/Skeivt arkiv, Queerrörelsens
arkiv och bibliotek, Swedish Archive for Queer Moving Images, Kultur för alla, Helsingfors
och Umeå universitet och Nätverket.

6

Sammanfattningsvis har Nätverkets syfte – att sammanföra kulturarvsforskning med genusoch sexualitetsforskning för att därigenom öka samarbetet mellan dessa fält – uppnåtts genom
att skapa digitala mötesplatser via hemsida med krönikor, verktygslåda och information om
aktiviteter, mm. Dessutom har ett Nyhetsbrev och en e-postlista använts. I det fysiska rummet
har sammanförandet av de olika målgrupperna skett genom workshoppar, seminarier,
diskussioner och konferensmedverkan vilket varit viktigt för kontaktskapande och för vidare
samarbeten. Genom dessa metoder har olika slags möten mellan genusvetare,
kulturarvspraktiker och en intresserad allmänhet möjliggjorts.

Paneldiskussion på temat Queer Archives. A Problematisation, öppet för allmänheten under konferensen g19. Fr
vä: Anna Linder (konstnär och grundare av SAQMI), Olov Kriström (arkivarie och grundare av QRAB), Rita
Paqvalén (verksamhetschef vid Kultur för alla, Helsingfors), Sara Edenheim, (docent i historia, lektor i
genusvetenskap, Umeå universitet) och Tone Hellesund, (professor i kulturstudier och grundare av Skeivt Arkiv,
Bergens universitet, Bergen). Moderator utanför bild, Pia Laskar. Samarrangemang av Nätverket och QRAB.
Foto: Pia Laskar CC BY.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Nätverket har bidragit till att sätta sina kärnfrågor på agendan både bland
kulturarvsprofessionella och bland genusforskare. Det har inspirerat till nya projektidéer och
arbetssätt och knutit samman praktiker och forskare i nya nätverksrelationer.
Genusforskningsfältet är tvärvetenskapligt, men historiskt var det kvinnohistoria och sedan
genushistoria som var de första inriktningarna som etablerades som genusforskning i Sverige.
Även socialantropologisk genusforskning och teoriutveckling var tidig. Kvinno- och
genushistorikerna var dessutom tidiga med att skapa specifika konferenser och nätverk med
historieinriktning. När sedan alltfler genusvetenskapliga inriktningar påverkade ett mer
tvärvetenskapligt genusforskningsfälts utveckling och skapade behov av större gemensamma
konferenser och mötesplatser uppstod en klyfta mellan dessa och de tidiga kvinno- och
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genushistorikerna. De senare fortsatte med sina ämnesspecifika konferenser och
sammankomster och har inte i samma utsträckning (eller alls) deltagit i de senaste
decenniernas tvärvetenskapliga sammanhang och enheter. Tvärvetenskaplig genusforskning
har således kommit att sakna ett större antal genusforskare med historieinriktning och det var i
detta sammanhang som nätverket/projektet kom att spela roll.
Att föra in forskning om kulturarv som ett specifikt spår (med en stor satsning på att även
bjuda in kulturarvspraktiker för att presentera sin forskning och verksamhet) i den
internationella och tvärvetenskapliga genusforskningskonferensen g 19 skapade helt nya
förutsättningar för kreativa möten och samarbeten. Samma effekt hade de seminarier vid
tvärvetenskapliga genusvetenskapliga institutioner vid flera universitet i landet där Nätverket
och dess kärnfrågor diskuterades (inte sällan deltog även arkivarier och andra
kulturarvsprofessionella i dessa seminarier). Att Nätverket siktade på hög närvaro vid g19
förklaras av denna konferens betydelse i Sverige, Norden och i ökande grad internationellt.
Dess syfte var att skapa kontakter och nätverk för framtida samarbeten; Lyfta frågor av
strategisk vikt för det genusvetenskapliga forskningsfältets utveckling inom akademin, för
ämnet genusvetenskap och för genusforskning inom andra ämnen: Öka genomslaget för
genusforskning inom och utanför akademin; Främja samarbete mellan universiteten och
lokala/regionala aktörer genom samarrangemang. G19-konferensens syften sammanföll
således väl med Nätverkets. Att Nätverket deltog som stark aktör vid konferensen satte
kulturarvsfrågor på agendan hos genusforskare vilket inte tidigare skett vid tvärvetenskapliga
genuskonferenser i Sverige och Norden. Nationella sekretariatet för genusforskning har
genom sina kanaler (sin nättidning och sin e-postlista) nått ut till forskare och praktiker med
intresse för Nätverkets kärnfrågor vilket stärkt kulturarvsfrågors relevans inom
genusforskarsamhället.
Museernas Vårmöte 2019 i
Östersund. Patrik Steorn,
(ordförande i GIM, chef för Thielska
galleriet) modererar ett samtal på
temat ”Besökare med åsikter. Genus
och kommunikation”. Deltagare
utanför bild: Lisa Månsson (chef,
Vasamuseet), Anna Jansson
(kommunikatör Nationalmuseum),
Pia Laskar (Nätverket, SHM).
Samarrangemang Nätverket och
GIM. Foto: Pia Laskar CC BY.

Genom att delta i Museernas Vårmöten och där tillsammans med GIM driva, diskutera och
problematisera kulturarvsfrågor ur och med genusvetenskapliga perspektiv och analyser (som
t.ex. att problematisera diskussionen om normkritik eller mångfald och kulturarv) utvecklades
dialoger och nya samarbeten med kulturarvspraktiker.
Några synergieffekter kan nämnas här. Nätverkets inbjöds att delta i det nordiska projektet
Nordic Network for Norm Critical Leadership. Under dess möte i Köpenhamn hösten 2019
deltog Nätverkets koordinator och presenterade sitt arbete. Detta nordiska nätverk består av
totalt 20 representanter ur kultursektorn från Finland, Danmark och Sverige, både från statliga
myndigheter, offentliga verksamheter, universitet, museum och bibliotek samt fria aktörer och
aktivister. Nätverkets koordinator har vidare kunnat integrera deltagandet i detta nordiska
projekt liksom deltagandet i GIMs verksamhet i sin tjänst vid Hallwyl.
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Ur de två workshopparna som Nätverket arrangerade i samarbete med Kvinnohistoriska
museet i Umeå har nu ett regionalt nätverk bildats för kulturarvspraktiker i Norr- och
Västerbotten med intresse för vårt projekts kärnfrågor.
Föreningen Genus i museer stärkte genom Nätverkets aktiviteter sin position i
kulturarvssammanhang och har på sin hemsida övertagit idén om en regelbunden Krönika och
Verktygslåda från Nätverket. Där finns även referenser och länkar till Nätverkets arkiverade
hemsida.
Sammanfattningsvis: Projektets huvudsakliga resultat och effekter är att uppmärksamma och
stärka vikten av kulturarvsforskningsfältets relevans för genusvetenskapligforskning och frågor och vice versa. Nätverket har därmed bidragit till att sätta sina kärnfrågor på agendan
både bland kulturarvsprofessionella och bland tvärvetenskapliga genusforskare. Det har
inspirerat till nya projektidéer och arbetssätt och knutit samman praktiker och forskare i nya
nätverksrelationer.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Tidigare forskning inom fältet genus och kulturarv har fokuserat på genus, men inte på
sexualitet i större utsträckning. Genom Nätverket fick kulturarvs- respektive museipraktiken
genom inledningar under seminarier, och workshops möta och diskutera ny genus- och/eller
sexualitetsforskning liksom av historisk och arkeologisk ny forskning. Dessa mötens bredd
vidgades under den internationella genuskonferensen g 19 i Göteborg (som i okt. 2019
samlade både kulturarvspraktiker och genusvetare) där en key note i plenum samt fem
sessioner och totalt 16 st. presentationer eller paneldiskussioner genomfördes inom det s.k.
kulturarvspåret organiserat av Nätverket. Dessutom, genom att Nätverket deltog i konferensen
g 19s vetenskapliga råd som annars bestod av genusforskare underströks kulturarvets relevans
för det genusvetenskapliga forskningsfältet.
Metodboken Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete
bygger delvis på resultat från Nätverkets workshoppar och har sammanfattat och
problematiserat relevanta frågor och intersektionella perspektiv. Den jämför, diskuterar
kritiskt och vidareutvecklar skolpedagogen Kevin Kumashiros (2002) forskning om
pedagogik för de marginaliserade med pedagogik för kulturarvssektorn och bidrar därmed
kreativt till att problematisera kulturarvssektorns samlande, bevarande och tillgängliggörande
utifrån nya perspektiv.
Nätverkets resultat har under åren presenterats och diskuterats vid internationella
sammankomster och projekt och där väckt uppmärksamhet och intresse. Redan 2017 inledde
Nätverket ett samarbete med AHRC Network – Gender, Power and Materiality in Early
Modern Europé med deltagare från Australien, Nederländerna, UK och Sverige. Samarbetet
ledde till en metodutvecklande projektansökan: “Gendered Interpretations at the Victoria &
Albert Museum and the Vasa Musee” finansierat av brittiska AHRC. Deltagande
organisationer blev Vasa museet, Victoria & Albert Museum, University of Western
Australia, Plymouth University, Leiden University och Lunds universitet. Nätverkets roll i
detta projekt var att föra ut information om projektets resultat samt att delta i
metodutvecklande seminarier och workshoppar. Projektledaren inbjöds till exempel att hålla
en workshop (med 30 praktiker och forskare) om Nätverkets resultat och metoder ur boken
Den outställda sexualiteten för projektet vid Victoria & Albert Museum i London (september
2019).

9

Nätverkets resultat och metoder ur boken Den outställda sexualiteten presenterades i den
stora plenumsalen vid den internationella konferensen Archives, Libraries, Museums &
Special collections (ALMS), i Berlin i juni 2019.
Sammanfattningsvis: Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell
översikt av tidigare forskning inom området har blivit synligt då Nätverket organiserat
sessioner och plenumpresentationer utifrån sina kärnfrågor vid internationella
tvärvetenskapliga genuskonferenser som g 19. Där genus tidigare varit etablerat har Nätverket
tillfört fokus på intersektioner mellan genus, sexualitet och föreställningar om nationen. Här
har Nätverket inbjudits att delta i internationellt metodutvecklande kulturarvsprojekt som
“Gendered Interpretations at the Victoria & Albert Museum and the Vasa Musee”. Dessutom
att delta i avslutande plenumdiskussion vid den internationella ALMS-konferensen i Berlin
och vid den avslutande panelen vid den internationella tvärvetenskapliga genuskonferensen g
19 i Göteborg. Information om Nätverkets metoder finns beskrivna i metodboken Den
outställda sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete (utk. okt 2019) och
boken har redan införlivats i kursprogram på högskolenivå.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Fokuset på genus och sexualitet kopplat till föreställningar om nation och medborgarskap är
viktigt i relation till hur kulturarvssektorn värderar, väljer och kommunicerar kulturarv. Här
har Nätverket fungerat påtryckande och ökat intresset för genus- och sexualitetsfrågor.
Nätverkets avslutande seminarium den 5 dec 2019 hölls tillsammans med GIM och flera av de
aktörer vi samarbetat med under åren deltog. Temat var viktiga resultat genom åren och hur vi
kan få en kontinuitet i arbetet framöver. Tillsammans med GIM och övriga deltagare
beslutade Nätverket att aktiviteter som givit utslag på hemsidan och genom e-postlistan
fortsätter på GIMs hemsida, såsom Krönikor och Verktygslådan. Själva e-postlistan lever i
stort sett sitt eget liv med en viss moderering och fortsätter även den, liksom Facebooksidan,
även om Nätverket som sådant lagts ned. Nätverkets hemsida arkiveras som ett slags sökbart
monument över de tre verksamma åren med nya introducerande texter och vidarehänvisningar
till GIMs hemsida.
Metodboken Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete har
mottagits väl av lärare i museologi och kritiska kulturarvsstudier och kommer att användas
som kurslitteratur vilket innebär att resultaten nu kommer att diskuteras och problematiseras
av framtidens kulturarvspraktiker. Att boken inneburit nya perspektiv visas också genom det
intresse den väckt hos bland annat Sveriges Museers Riksorganisation. I SMRs nya handbok
(utkommer till Museernas Vårmöte 2020) publiceras ett uppslag om metoder tagna
ur metodboken Den outställda sexualiteten och uppslaget inkluderar hänvisning till
nedladdningsmöjligheten. Också Riksantikvarieämbetet har uppmärksammat metodboken
genom att dels bidra till utgivningen och dels genom att låta den presenterats vid ett
seminarium i samarbete mellan RAÄs och SHMs FoU-enheter.
Att metodbokens författare inbjöds att delta i den konferensavslutande plenumpanelen
Queering Memory. Defending the Future vid den internationella konferensen Archives,
Libraries and Special Collections, vid Magnus Hirschfelds Institut i Berlin, samt ombads
hålla en workshop om metoder ur boken inför bland annat V&As intendenter i London, ger en
antydan om resultatets relevans internationellt.

10

Öppen paneldiskussion på Moriska paviljongen i Malmö på temat ”Hotas eller berikas kulturarvet i Sverige av
genus-och mångfaldsperspektiv? En diskussion med utgångspunkt i det senaste årets kulturarvsdebatt.” Från vä:
Rakel Chukri (kulturchef, Sydsvenska Dagbladet), Fredrik Svanberg, (chef för samlingsenheten, Statens
maritima museer) och Christian Penalva (chef för utställningsverksamheten, Kulturen i Lund). Samtalsdeltagare
utanför bild: Anna Nissen Mazetti, (vice ordförande för nätmuseet The Unstraight Museum), Ozan Sunar (VD
och konstnärlig ledare, Moriska Paviljongen), Eva Hansen (bitr. museichef och strategisk chef, Malmö Museum)
och moderator Katty Hauptman (museichef, Historiska museet). Samarr: Nätverket, Unstraight Research i
museer och Moriska paviljongen, kvällen innan Museernas Vårmöte öppnade 2018. Foto: Pia Laskar CC BY.

Sammanfattningsvis: Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och
kulturmiljöarbetet kan sägas vara intervenerande. Frågor har lyfts, diskuterats och
problematiserats och rört samarbeten med olika aktörer med olika kunskapsperspektiv,
begreppsapparater, professionella utgångspunkter och redovisningssystem. Kunskap har
genererats som kan underlätta pedagogisk metodutveckling och förändringsprocesser i
kulturarvsmiljöer och på museer.

Resultatspridning – nuläge och kommande
Epostlistan har stadigt ökat medlemmar till 212 stycken i december 2019.
Nyhetsbrevet har nått 207 prenumeranter och skickades ut mellan 6 och 12 ggr per år.
Ungefär 50% öppnade och läste Nyhetsbrevet och av dessa klickade 20% på länkarna till
särskilda aktiviteter.
Facebooksidan hade 2019 vid decembers utgång 196 följare och 180 gillare. Mest spridning
fick inlägg om nätverkets workshoppar och konferensen g19 vilka nådde mellan 1400–2000
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personer. De Facebook-event som fick störst räckvidd var Nätverkets eget slutseminarium och
Nätverkets och GIMs workshop vid Göteborgs konsthall med Benny Nemerofsky Ramsay.
Spridningen där var 3500 resp. 7600 personer. Besökarna av Facebooksidan har främst sökt
mötesmöjligheter och kunskap. Inlägg kring fysiska möten där ytterligare information genom
Nätverkets hemsida eller Nyhetsbrev länkades ökade direkt också antal anmälningar till
mailingslistan. Så Facebooksidan var viktig och fortsätter att vara en plats där olika av
Nätverkets kärnfrågor intresserade aktörer kan annonsera verksamheter.
Hemsidans besökare speglas av ovanstående siffror. Drygt 200 regelbundna besökare och
extrema toppar genom Facebooks spridningar. På hemsidan var Krönikor populäraste
besöksplatsen tillsammans med Verktygslådan och specialinformation om Nätverkets
workshoppar och seminarier.
Nationella sekretariatet för genusforskning spred information dels om Nätverket som sådant,
dels om Nätverkets kärnfrågor och verksamheter genom två artiklar i nättidningen Genus.
Denna hade vid tiden för publiceringen 13000 unika besök per månad och skickade ut sitt
nyhetsbrev till ca 2500 prenumeranter (där ovan information delades) och hade drygt 5000
följare på Facebook. Dessutom delade NSGF information och inbjudningar på epostlistan
Genuslistan som har ca 2000 medlemmar bestående av genusforskare och praktiker inom
fältet.
Praktikanten Mika Handelsman Nielsens Museerna i skottgluggen skrev för projektet
Unstraight Research i Museer och Nätverket en rapport om de artiklar som utgjorde den s.k.
kulturarvsdebatten 2017-2018. Rapporten publicerades digitalt och är tillgänglig i Open
Accessformat genom Stockholms universitets Diva-portal. Dessutom trycktes en
sammanfattning av denna rapport som särtryck och spreds els brett under Museernas Vårmöte
2018, dels till personal vid SHM och vid de evenemang som Nätverket arrangerade.
Kärnfrågornas kontinuitet via GIMs verksamhet och hemsida: GiMs följare på Facebook är
1438 personer. GiMs rikstäckande medlemsmuseer uppgår till mellan 30-40 st där allt från
stora museimyndigheter som SHM till små stiftelsemuseer ingår.
Våren 2020 startade efter Nätverkets två workshoppar i Umeå och sammandragningar av
intresserade praktiker från Väster- respektive Norrbotten, ett regionalt nätverk i norra Sverige
för samarbete kring genus- och sexualitetsfrågor.
Metodboken Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete utkom
i slutet av oktober 2019 (tryckt som bok och digitalt i open access) och har redan (VT20)
insatts som kurslitteratur på kulturvetarprogrammet vid Stockholms universitet. Fler
kursansvariga vid olika lärosäten har kontaktat författaren om att infoga den som kurslitteratur
i kurser i museologi och i kritiska kulturarvsstudier. Den trycktes i 1000 bok ex. och har efter
sex månader på nätet laddats ned i fulltext i snitt 40 ggr/mån. Till i maj 2020 har 1250 pers.
besökt sidan och pdf:en (men alla har alltså inte laddat ned den). Boken kommer att leva
vidare genom att användas som kurslitteratur.

Appendix:
Uppskattat antal som deltagit fysiskt i Nätverkets verksamheter.
1. Hela SHM = 250 pers, + arkeologerna: Diverse notiser på internsidor 2017-2019; livepresentation av metodboken Den outställda sexualiteten (vilken även filmades och
ligger på internsidan).
2. 9 workshoppar x 20 pers.
3. 3 workshoppar vid Vårmöten x 40 pers.
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4.
5.
6.
7.

Diskussion vid Moriska paviljonen: 30 pers.
West pride-panel x 30 pers.
Presentation och workshop vid Stockholms kvinnohistoriska museum: 20 pers.
Nätverket presenterade sig vid boksläppet av Gender and Heritage. Performance,
Place and Politics , (2018) red. Wera Grahn och Ross Wilson R (red.) Boken är en
antologi i kritiska genus- och kulturarvsstudier, med 24 författare från hela världen.
Arr: Nätverket tillsammans med GIM på Hallwylska museet: 25 pers.
8. 5 st Presentationer vid Genusvetenskapliga enheter vid svenska universitet x i medeltal
20 pers.
9. Konferensen i Bergen: 60 pers.
10. Konferensen i Berlin: 65 pers. vid presentationen.
11. Konferensen i Berlin: 360 pers. vid paneldiskussionen.
12. Workshopen vid V&A med intendenter från Vasa och V&A: 30 pers.
13. Konferensen g19: 400 deltagare och representanter från 20 olika länder. 200
presentationer i åtta parallella sessioner pågick under tre dagar.
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