Kortfattad vetenskaplig rapport
Norm, Nation och Kultur
Örebro läns museum
Engelbrektsgatan 3, 702 41 Örebro
Medverkande institutioner: Bl.a. Historiska museet, Regionmuseet Kristiandstad, Skånes
Arkivförbund, Lunds universitet, länsstyrelsen i Västernorrland, ABM-närverket i Västernorrland,
länsstyrelsen i Örebro län, Riksförbundet Sveriges museer. Projektet har arbetat tvärvetenskapligt
vilket inneburit medverkan av historiker, etnologer, statsvetare, religionshistoriker, arkeologer mfl.
Projektledare: Mikael Eivergård, 1959, FD, museichef Örebro läns museum
Projektledare: Anna Furumark, 1971, projektledare Örebro läns museum
Projektet har drivits mellan 2010 och 2014 och anslagna Fou-medel från Riksantikvarieämbetet har
endast utgjort en mindre del av den totala finansieringen. Övriga finansiärer till huvudprojektet är
Statens kulturråd, Landstinget i Örebro län, Regionförbundet i Örebro län och Stiftelsen Framtidens
kultur.
Sammanfattande resultat: Norm, Nation och Kultur är ett utvecklingsprojekt med det övergripande
syftet att verka för ett inkluderande och öppet kulturarv genom att öka kunskap och stimulera till
kritiska samtal kulturarvsbruk, normer, mångfald etc. och därmed betona kulturarvens roll i samhället.
Projektet har etablerat samverkan mellan kulturarvsaktörer och organisationer som traditionellt står
utanför det kulturella fältet. Genom att arrangera aktiviteter som varit överskridande vad gäller såväl
regionala som sektors- och institutionsgränser har projektet bidragit till att nya kontaktytor har skapats
och därmed bidragit till förnyelse av kulturarvsdiskussionen. Vår bedömning är att projektet genom
utbildningar, workshops, seminarier, konferenser, offentliga samtal mm påtagligt bidragit till att att
frågor kring kulturarvsbruk, normer, effekter av kulturarv etc. fått ett större utrymme i den samtida
kulturarvsdiskussionen. Bland annat har ett tiotal endagskonferenser arrangerats inom ramen för
projektet och cirka 2000 personer har direkt tagit del av projektets aktiviteter.
Bakgrunde och syfte: Syftet med projektet Norm, Nation och Kultur är att utifrån begrepp som

normalitet, kulturell identitet och nation problematisera bruket av kulturarv, såväl i
institutionella som föreningsbaserade och ideella sammanhang. Det övergripande målet är att
verka för ett inkluderande kulturarv, som en gemensam samhällsangelägenhet, för att nå ökad
solidaritet och minskad intolerans/exkludering. En saklig, förnyande kulturdiskussion minskar
utrymmet för islamofobi, rasism och intolerans i samtliga mångfaldsaspekter. Ser vi behovet
av förnyelse inom kulturarvsinstitutioner och folkrörelser och ökar kunskapen om falsk
homogenitet skapar vi förutsättningar för inkludering.
Det innebär att projektets verksamhet kretsar kring frågor som: I vilka intressen och syften
kan kulturarv användas? Vilket ansvar har kulturarvets aktörer för hur kulturarv brukas? Det
är viktigt att det ständigt förs ett kritiskt och reflexivt samtal om verksamheten – vems
verklighet är det som beskrivs och gestaltas, av vem och utifrån vilka perspektiv?

I flera sammanhang har kulturarv kommit att användas som ett redskap i främlingsfientliga
syften, inte minst genom en retorik som anspelar på föreställningar om en ”ren” svensk kultur
och en homogen, nationell, kulturell identitet. Det är således uppenbart att kulturarv på flera
sätt kan brukas för exkluderande ändamål och göras till verktyg för till exempel
främlingsrädsla och islamofobi. Men även utan dessa uttalade syften verkar
kulturorganisationernas representationer och perspektiv socialt och kulturellt normerade.
Kulturorganisationer ska inte vara majoritetskulturens arena eller en plats där det ”normala”
bekräftas och förmedlas. Museerna och kulturarven t.ex. ska tillhöra alla oavsett livsstil,
sexuell läggning, klass, kön eller etnisk tillhörighet. Strategin för projektet har därför varit
lyfta fram kulturarven och historien som en föränderlig, inkluderande och dynamisk kraft
samtidigt som vi genomlyser den allt starkare ideologiska roll kultur och kulturarv får i
samhället.
Kortfattat teori- och metoddiskussion.

Projektets innehållsmässiga resultatdiskussion är redovisat i antologin Att störa homogenitet,
red. Anna Furumark, 2013, (Nordic Academic Press)
Projektets teoretiska bas har vilat på ett konstruktivistiskt perspektiv på kulturarv och
historiebruk. Sett i ett historiskt perspektiv kan kulturarvsbruket i Sverige sägas ha vilat på
nationalistisk grund ungefär fram till 1940-talet, för därefter förankras i en tro på absolut
vetenskap fram till 1990-talet. Ingen av dessa plattformar kan anses hållbara idag och under
de senaste decennierna har kulturarvet kommit att inlemmas i ett vidare samhälleligt och
kulturellt sammanhang. Kulturarv kan i inte isoleras från en samtida kulturell och politiskt
kontext och fältets aktörer, såväl professionella som ideella, måste förhålla sig till denna
omständighet. Mot den bakgrunden tar Norm, nation och kultur teoretisk utgångspunkt i ett
dynamiskt och processuellt perspektiv på kulturarv. Det betyder att kulturarv inte ses som
något statiskt eller en gång för alla givet, utan något som skapas genom sociala, politiska och
kulturella praktiker. Med det perspektivet utvidgas intresset från vad kulturarv ”är” till hur det
”görs” och vad det ”gör”. Detta synsätt innebär att bruket av historia och kulturarv
ofrånkomligt får politiska dimensioner. Kulturarv är inte ett värdeneutralt begrepp, utan en
företeelse som kan användas för och laddas med såväl individuella som kollektiva intressen.
Det kan handla om vilka gruppers erfarenheter och minnen som ska ges kollektivt erkännande
likväl som att kulturarv kan användas som redskap för att torgföra politiska ideologier.
Projektets metod har vi hög grad inneburit att etablera samarbeten mellan kulturarvsaktörer,
museer och organisationer som traditionellt sett står utanför det kulturella fältet, vilket vi sett
som en angelägen förnyelsefråga för sektorn. Genom att arrangera seminarier, utbildningar,
konferenser mm. som varit överskridande vad gäller såväl regionala som sektors- och
institutionsgränser har projektet bidragit till att nya kontaktytor har skapats och därmed också
till förnyelse av kultur- och kulturarvsdiskussionen. Projektet har arbetat processinriktat,
initierat nya samarbeten och gett stöd åt andra att genomföra aktiviteter. Det innebär att
projektet i hög grad baserat verksamheten på samverkan och nätverkande med andra aktörer.
Projektet har bland annat samverkat med följande institutioner och organisationer: Svenska
kyrkan, Stiftelsen Expo, RFSL, Riksförbundet Sveriges Museer, Riksantikvarieämbetet,
Historiska museet, Regionmuseet i Kristianstad, Skånes hembygdsförbund, Röhsska museet,

Judiska församlingen i Stockholm. Forum för levande historia, Riksutställningar,
HIAKU/Nordiska museet, länsstyrelsernas projekt Kalejdoskop, Skånes arkivförbund,
länsstyrelsen i Västernorrland, Lunds universitet, Ibn Rushd, Sensus, Värmlands museum,
Västernorrlands museum, Stockholms stadsmuseum, Statens Kulturråd, Skånes
hembygdsförbund, Riksutställningar, Skånes arkivförbund, Örebro kommun, Tekniska
museet, Mångkulturellt centrum, Diskrimineringsombudsmannen, ABM-nätverket i
Västernorrland, Sveriges unga döva, Queera berättelser, RFSL Örebro, Rättighetscenter
Örebro mfl.
Resultat och effekter. Projektet har varit ett förnyelse- och utvecklingsprojekt där samtal,
diskussion och utbildningar utgjort stommen. Nedan redovisas ett antal aktiviteter som
genomfördes under 2011-12 inom ramen för projektet.
2011
Norm, Nation och kultur. Arkeologi, kulturarv och samtid”. Seminarium på Örebro läns museum den
12 januari.
Norm, Nation och Kultur. Utbildningsdag för styrelser i Upplands museum och Fornminnesförening
och Gävleborgs länsmuseum och Gästrike-hälsinge hembygdsförbund. Tierp den 19 mars.
Norm, Nation och Kultur. Utbildningsdag för ABM-nätverket i Västernorrland. I samarbete med
länsmuseet Västernorrland, länsstyrelsen i Västernorrland och projektet Kalejdoskop i Härnösand
den 22 mars.
Kultur och extremhögern. Utbildningsdag för kulturinstitutioner på Örebro läns museum den 12
april.
Norm, Nation och Kultur. Utbildningsdag för personal på Riksantikvarieämbetet. Stockholm maj.
Norm, Nation och Kultur. Tema Kan svenskheten ta slut? Utbildningsprogram vid Folkrörelsernas
arkivförbunds årsmöte. Stockholm den 11 maj.
Det går inte att välja hatlära! Seminarium i Visby domkyrka i samband med Almedalsveckan den 5
juli. I samarbete med Svenska kyrkan, Stiftelsen EXPO, RFSL, Sensus och Ibn Rushd.
Den intoleranta retorikens konsekvenser. Seminarium i Visby domkyrka i samband med
Almedalsveckan den 6 juli. I samarbete med Svenska kyrkan, Stiftelsen EXPO, RFSL, Sensus och Ibn
Rushd.
Ett öppet kulturarv? Seminarium i samband med Länsmuseernas samarbetsråds höstmöte i Örebro
den 26 oktober.
Den intoleranta retorikens konsekvenser. Offentligt samtal på World Trade Center, Stockholm den
30 november i samarbete med RFSL, Stiftelsen EXPO och Ibn Rushd.

Svensk kultur och extremhögern. Utbildningsdag för kulturinstitutioner på Örebro läns museum den
25 november
2012
Hur mycket intolerans tål yttrandefriheten? Offentligt samtal i Stora synagogan i Stockholm den 13
mars. Samararrangemang med Judiska församlingen, Stiftelse EXPO, Svenska kyrkan och
Studieförbundet Ibn Rushd.
Att störa homogenitet. Konferens i Sundsvall den 15 mars. I samarbete med länsstyrelsernas projekt
Kalejdoskop, RAÄ och Riksförbundet Sveriges museer.
Minerad mark. Seminarium på museernas vårmöte i Göteborg den 29 mars i samarbete med
Historiska museet/JÄMUS.
Att störa homogenitet. Offentligt samtal på Örebro läns museum den 16 april i samarbete med RFSL,
Stiftelsen EXPO och Svenska kyrkans forskningsavdelning.
Att störa homogenitet. Konferens på Tekniska museet, Stockholm den 18 september i samarbete
med Tekniska museet, Stockholms stadsmuseum, Riksförbundet Sveriges museer,
Riksantikvarieämbetet och projektet Kalejdoskop.

Projektets aktiviteter under 2011-2012 nådde drygt 1000 personer, inom och utom
kulturarvssektorn. Vissa aktiviteter var direkt riktade till verksamma i sektorn, andra
organiserades som öppna samtal i andra sammanhang, som till exempel seminarierna i
Almedalen.
Vår uppfattning är att verksamheten bidragit till att stimulera samtalen om kulturarvens roll i
samhället och till att öka samverkan med civilsamhälle och andra aktörer utanför sektorn.

Resultatspridning. Projektets resultat har publicerats i antologin Att störa homogenitet,
redaktör Anna Furumark, 2013, (Nordic Academic Press). Se länk:
http://www.nordicacademicpress.com/bok/att-stora-homogenitet/
Flera av projektets konferenser har filmats och finns tillgängliga på Youtube och på UR
Kunskapskanalen. Se länk: http://www.ur.se/Produkter/181676-UR-Samtiden-Nar-rattigheterkrockar-Att-skapa-allas-lika-ratt.
Detta innebär att delar av projektets verksamhet finns tillgängligt för allmänheten i framtiden.

Mikael Eivergård
Örebro läns museum

