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KritiK.

Tidskrift. Arkitekturs sista 
 nummer för året pryds av orden 
”Umeås energi” (broderade på 
omslaget) och med Umeås nya 
landmärke i fonden, den nyligen 
Kasper Salin-belönade Kulturvä-
ven. 

Här summeras årets mer 
 bestående inslag, det vill säga 
 strukturella förändringar av sta-
den. Till ”Väven” har ju till exem-
pel stadsbiblioteket tvingats flytta. 
Här visas 
också hur 
parker och 
offentliga 
rum rustats 
upp i om-
råden vid 
Umeälven. 
Och inte 
minst, här 
rannsakas 
stadens 
viktiga maktfaktor, fastighets-
koncernen Balticgruppen. 

Men Arkitektur berättar  också 
om Umeås gamla lokstallar, som 
ockuperats av unga kritiker och 
blivit Umeå kulturhus. Ris och 
ros med andra ord, vilket gör 
 åtminstone mig ännu mer nyfiken 
på utvecklingen framöver. För 
Umeå kommer självklart att leva 
vidare även nu när beteckningen 
”kulturhuvudstad” upphör att 
gälla.

En annan del av numret ägnas 
åt trafikmiljöer: skulpturala 
 byggen i mastodontformat. Vi 
färdas över den nyligen öppnade 
bron på E4:ans sträckning mellan 
Njurunda och Sundsvall samt kör 
genom omstridda Norra länken 
i Stockholm. Inte bara hus alltså 
i Arkitektur utan allt sådant som 
påverkar vår gemensamma  
miljö. Både intressant och  
viktigt.
Lotta Jonson

Ris och ros till 
Umeå i senaste 
Arkitektur

○○Riksutställningar har fått i upp-
drag att visa på museisektorns ”ut-
vecklingspotential i det mångkul-
turella Sverige”. Analysen haltar, 
tycker Jeff Werner. 

Riksutställningars rapport ”Mu-
seerna och mångfalden”, skriven av 
Eric Fugeläng, diskuterar hur mu-
seer kan bli mindre vita, mer kloka 
och en större angelägenhet för fler 
svenskar. Den ramlar med andra 
ord rakt ner i en aktuell debatt om 
vithetsnormer.

Det stundande extravalet bidrar 
förstås också till dess aktualitet. 
För mitt i den politiska striden om 
vad svenskhet är och kan vara står 
museerna med sin historia och 
sina samlingar. Är deras uppgift 
fortfarande att värna traditionella, 
nationella värden? Eller har de en 
roll att fylla i att skapa en mer inklu-
derande svenskhet? 

Vad museer gör  är varken betydel-
selöst eller oskyldigt. Museerna är 
publika framgångssuccéer med lika 
stor publik som biograferna. Men 
till skillnad från vad som visas på 
bio litar folk på museer. Mätningar 

visar att museer tillhör de institutio-
ner i samhället som har störst för-
troende. Därför är det viktigt vad 
museer säger eller inte säger, lik-
som vilka röster som hörs och vilka 
människor som syns där.

Anslående i rapporten  är bristen på 
statistik. Ingen har en klar bild av 
vilka som arbetar på museum eller 
vilka besökarna är. De publikun-
dersökningar som finns fokuserar 
på antal, kön och ålder, eftersom 
det är det som efterfrågas av upp-
dragsgivarna. Det fåtal studier som 
existerar visar att svenskar med ut-
ländsk bakgrund är underrepresen-
terade jämfört med befolkningen i 
stort. Och att underrepresentatio-
nen är än värre bland personalen. 
Störst mångfald tycks finnas på 
forskningsintensiva museer, där 
kompetens väger tungt vid rekry-
teringar.

Därför är det illa att Kulturrådet, 
som använder den internationella 
museiorganisationens Icoms defi-
nition av vad museer är, väljer att 
stryka två viktiga preciseringar: att 
museer är icke-kommersiella och 

bedriver forskning. Dessa punkter i 
Icoms definition går stick i stäv mot 
utvecklingen av kulturpolitiken i 
Sverige, där museerna tvingats bli 
alltmer kommersiella och krympa 
sina forskningsambitioner.

Detta har direkta  konsekven-
ser för mångfalden. Få museer 
kan i dag prioritera att göra de 
viktigaste utställningarna fram-
för de mest publika. För även om 
pengarna inte alltid kommer från 
biljett kassan så påverkas anslagen 
av antalet besökare, men inte vad 
dessa besökare fått med sig hem i 
form av nya insikter eller föränd-
rad världsbild. 

Avsaknaden av egen forsknings-
verksamhet har också medfört litet 
utbyte med universiteten. Föga för-
vånande är därför att de i persona-
len med mest uppdaterade insikter 
i mångfaldsfrågor också har sämst 
anställningsvillkor och minst makt, 
exempelvis timanställda pedagoger 
med en fot kvar i universitetsvärl-
den.

Kulturrådet  uppmärksammar 
problemet med att lika söker lika. 
Museichefer tenderar att rekrytera 
personal som liknar dem själva, vil-
ket för det mesta betyder vit medel-
klass. Därför föreslår Kulturrådet 
än mer temporär personal: volon-
tärer, frilansande curatorer och 
praktikanter. 

Som om det vore prekariatet som 
ska rädda museerna. Vore det inte 
bättre att börja förändringen upp-
ifrån och tillsätta andra chefer?

Jeff Werner
Professor i konstvetenskap vid Stockholms 

universitet, aktuell med forskningsskriften 

”Blond och blåögd” 

kulturdebatt@dn.se

Konstprofessor Jeff Werner: ”Anställ nya 
chefer för att öka mångfalden på museerna”

Få museer kan i 
dag prioritera att 
göra de viktigaste 
utställningarna 
framför de mest 
publika. 

Mer än hälften går 
på museum
Museum.  Lite mer än hälften av 
svenskarna har gått på museum 
under 2014. Besöken har vanligtvis 
gjorts tillsammans med respektive, 
barn eller barnbarn. Det visar en 
Sifoundersökning bland 15- till 
65-åringar över hela landet, gjord 
på beställning av Riksförbundet 
Sveriges museer. 55 procent av 
dem som svarat uppger att de gått 
på något museum det senaste året. 
33 procent går på museum en gång 
i halvåret. Ännu återstår att se om 
antalet besök kan överträffa siffran 
för 2013.

–○Förra året gjordes minst 17,7 
miljoner besök på landets museer, 
och vi vill självfallet att ännu fler 
ska söka sig till museerna för 
inspiration och kunskap, säger 
Mats Persson, generalsekreterare 
i Riksförbundet Sveriges museer, 
undersökningens beställare, i ett 
pressmeddelande. TT 


