
Välkomna till höstens aktiviteter inom noden kulturarv och kulturpolitik. 

 

Vi har bokat in tre datum under hösten. För dig som vill delta i rummet finns 9 platser. 

Därutöver går det fint att vara med på Zoom. Anmälan sker till mig och Karin G. 

 

Tisdag 22/9 kl 13:15-15  

Plats: C327 och Zoom 

 

Vid seminariet presenteras några pågående projekt inom nodens område:  

 

Tom O’Dell och Lizette Gradén, institutionen för kulturvetenskaper ”Vems kulturarv räknas 

när budgeten är tajt” om museer, ekonomi och prioriteringar. 

 

Karin Gustavsson institutionen för kulturvetenskaper & Folklivsarkivet ”Kulturarvet i 

korselden” om kulturarvspolitik. 

 

Rikke Lie Halberg, doktorand i historia om sitt avhandlingsprojekt som fokuserar på de 

koloniala arkivens speciella utmaningar samt hur avsaknaden av tillgång till arkiven påverkar 

minneskulturen på olika sätt. 

 

  
Tisdag 27/10 kl 13:15-15  
Plats: C327 och Zoom 

 

Eleonora Narvselius, Centrum för Europastudier berättar om projektet Making it Home: An 

Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of 

Integration (MaHoMe).  

 

Detta internationella forskningsprojekt finansieras av NordForsk. MaHoMe är ett nytt 

institutionellt konsortium som sammanför multidisciplinära forskare från Danmark, Sverige 

och Storbritannien samt flera lokala icke-statliga organisationer som anordnar konstnärliga 

evenemang i tätt samarbete med migranter. Projektet kombinerar kvalitativa metoder som 

används inom sociologi, antropologi, filmvetenskap samt pedagogik. Syftet är att utforska hur 

migranter gör sig hemmastadda i sina ankomstländer och hur denna problematik återspeglas i 

integrationspolitiska åtgärder samt i konstnärliga sammanhang. MaHoMe utvecklar ett 

originellt och innovativt perspektiv som sätter i fokus hur uppfattningar om hem och att känna 

sig "hemma" tas upp i migrationspolitiska åtgärder samt i oberoende filmproduktion i de tre 

länderna mellan år 2010 och 2020. Seminariet kommer fokusera främst på projektets 

metodologiska tillvägagångssätt. 

 

 
  

Tisdag 17/11 kl 13:15-15 

Plats: Zoom 

 

Katja Lindqvist, Institutionen för service management, Lunds universitet och Region Skåne.  

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och 

anställda. Att utveckla museernas arbete i samklang med deras samhällsuppdrag kräver ett 

medvetet underhåll av personalens kompetens, grundat i de anställdas kunskaper om museets 



samlingar och färdigheter att interagera med besöksgrupper och samarbetsparter. Det låter 

kanske självklart och enkelt men underhållsarbetet är komplicerat. Museisektorn står inför en 

rad komplexa utmaningar och det saknas tydliga analyser av vad museerna faktiskt gör för att 

möta behoven genom internutbildning och verksamhetsutveckling. Det har också fattats en 

kartläggning av vad högskolor och universitet gör för att erbjuda branschen relevanta 

kunskaper och färdigheter. Seminariet utgår ifrån Katja Lindqvists forskning om 

kompetensförsörjningsfrågan i museisektorn som redovisas i boken som publicerades i maj 

2019. 

Varmt välkommen! 

hälsar 

 

Lizette & Karin G 

  

 


