
   
 

 
Program: JÄMUS seminarium ”Att genusifiera samlingar” den 23 november 
 
Moderatorer Malin Grundberg, forskare Historiska museet och Katty Hauptman, projektledare 
JÄMUS, Historiska museet. 

 
9. 15  Morgonfika och välkommen! 
 
9.45  Inledning av Mari-Louise Franzén, chef Enheten för kulturhistoria och samlingar, 

Historiska museet och Katty Hauptman, projektledare JÄMUS.  
 
10 - 10. 30  Lotta Fernstål, 1:e antikvarie, Historiska museet 

”Kontextualiserade föremål och information – JÄMUS delprojekt med genusfokus på 
samlingar”  

 
10.30 - 11 Ankie Wahss, enhetschef Samlingar och dokumentation, Västergötlands museum 
 ”Att tydliggöra genus i databaser” 
 
11.00 Bensträckare  
 
11.10 -11.40    Berit Schütz, enhetschef Samlingarna, Upplandmuseet 

”Genus i Upplandsmuseets samlingar” 
 
11.40 – 12.10  Karin Nilsson, verksamhetsutvecklare Riksantikvarieämbetet 

”Att genusifiera museidatabaser” 
 
12.10 – 12.30 Miniworkshop/gemensam reflektion  
 
12.30 – 13.30  Lunch (på egen hand) 
 
13.30 – 14  Anna Mazetti-Nissen och Ulf Petersson, Unstraight museum 

”Vad är Unstraight museum och hur kan det vara ett redskap för museer att arbeta 
med genus?” 

 
14 – 14.30  Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet 

”Fyra museer och en magkänsla” 
 
14.30  Bensträckare 
 
14. 40 – 15.10 Ingemar Arnesson, Konstchef och Tomas Asplund Gustafsson, Konstintendent, 

Konstenheten Skövde Kulturhus . 
”Genusifierad verksamhet?”  

 
15.10 – 15.30 Eftermiddagsfika  
 
15.30 – 16 Miniworkshop/gemensam reflektion  
 
16 – 16.30 Avslutande diskussion och tack för idag! 



   
 

Medverkande talare vid ”Att genusifiera samlingar” 
 
Ingemar Arnesson, Konstchef och Tomas Asplund Gustafsson, Konstintendent, Konstenheten 
Skövde Kulturhus . 
”Genusifierad verksamhet?”  
Vi vill vara mer genomgripande i vårt uppdrag att arbeta med genusaspekter. Det bör innefatta hela 
verksamheten och med samarbetsparter utveckla ett medvetande som ger en tydligare 
genusidentitet på ex. utställningar, samlingarna och pedagogik. Även i mötet med vår publik och 
bland oss personal.     
 
Lotta Fernstål, 1:e antikvarie, Historiska museet. 
”Kontextualiserade föremål och information – JÄMUS delprojekt med genusfokus på samlingar”  
I föremålsdatabaser på nätet möter besökare ofta ett gränssnitt där det som är av främsta betydelse 
är rena grunddata för respektive föremål. För en kontextualiserad kunskap och förståelse är dock 
även andra perspektiv viktiga, t.ex. genus- och HBTQ-perspektiv. Inom JÄMUS arbetar vi därför med 
tre delprojekt som rör dessa perspektiv på samlingar. Detta och lite till kommer att diskuteras den 
23:e november, och projekten kommer att presenteras översiktligt. 
 
Anna Mazetti-Nissen och Ulf Petersson, Unstraight museum. 
”Vad är Unstraight museum och hur kan det vara ett redskap för museer att arbeta med genus?” 
2007 startades utställningsprojektet Artikel 1 som ett samarbete mellan flera stora svenska museer. 
Genom det projektet föddes idén om ett museum för kollektiv insamling av ”Unstraight” historia. 
 
Karin Nilsson, verksamhetsutvecklare Riksantikvarieämbetet. 
”Att genusifiera museidatabaser” 
Det är alltid museiverksamheten som styr hur museidatabaserna ska utformas för att passa dels det 
interna arbetet, dels allmänhetens och forskarnas tillgänglighet till samlingarna. Jag kommer att ta 
upp och diskutera vilka möjligheter som finns att genusifiera informationen om samlingar i 
databaser, exempel som är applicerbara oavsett vilken databas man har.  
 
Berit Schütz, enhetschef Samlingarna, Upplandmuseet. 
”Genus i Upplandsmuseets samlingar” 
Hösten 2005 fick Upplandsmuseet pengar från Kulturrådet till ett fortbildningsprojekt ”Kunskap om 
könsordningen”. Vi genomförde en seminarieserie med ledande genusforskare, vilka granskade 
museets olika verksamheter, bl.a. samlandet. Vi fick ytterligare pengar till en fördjupad granskning 
och rapport utförd av Wera Grahn. Vad fick dessa granskningar för resultat när det gällde vår 
fortsatta insamling? Hur samlar vi in och hur klassificerar vi våra nyförvärv idag? 
 
Ankie Wahss, enhetschef Samlingar och dokumentation, Västergötlands museum. 
”Att tydliggöra genus i databaser”  
Jag kommer att berätta om hur vi arbetade med projektet ”Att hitta rätt” och hur vi nu fortsatt 
klassificerar utifrån den genusordlista som arbetades fram inom projektet. Jag kommer vidare att 
berätta lite om det projekt som följde, och som behandlar klassificering av föremål utifrån bl. a 
genus. 
 
Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. 
”Fyra museer och en magkänsla” 
Vilka självbilder har svenska konstmuseer? Ser de sitt uppdrag som att samla den bästa konsten, eller 
den mest representativa konsten (för världen, nationen eller regionen)? Och hur kommer det sig att 
så mycket av det som museerna anser vara det bästa är gjort av män? 


