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OBS!  

 

Det som følger er  

grove generaliseringer  

som er ment å nyansere  

om veldig banale forhold 



Ingen publikumsrettet aktivitet 
er besøkt av  

et gjennomsnitt av «alle» 



Hva alle undersøkelser i «alle» land 
«bestandig» har vist 

Hvis vi ser bort fra skoleelever 

består publikum i museene overalt av:  

Familier 

Veldig få tenåringer 

Voksne 
 

Hvorav foreldre/voksne med høy utdannelse  

er overrepresentert 



Men kunstmuseer er litt annerledes 
enn andre museer 

 

Publikum i kunstmuseene består overalt av  
 
Ikke så mange familier 
Veldig få tenåringer 
Voksne 
 
Hvorav voksne med høy utdannelse er kraftig 
overrepresentert 
 



Et tallrikt publikum er ofte 
et smalere publikum 

• Når suksessen er så stor at avisene skriver at 
«alle» er der, er det snarere en mobilisering av 
enda flere av «samme sort» 

• Størrelsen på vår publikumsvirkelighet er 
avhengig av hvor ofte de samme personene 
kommer 

• Vi teller egentlig antall besøk, ikke besøkende 

• Vi kan doble besøkstallet uten å få en eneste 
ny besøkende 



Men er de med høy utdannelse derfor 
et elite-publikum? 

 

Ikke ubetinget: 

Det generelle utdannelsesnivået i Norge  

er nå så høyt at  

et høyutdannet publikum kan sees som et 
breddepublikum 

På en måte kan en si det slik at  

«folk flest» blir mindre og mindre «flest» 



Hvorfor strømmer da ikke dette 
velutdannede breddepublikumet 

til kunstmuseene i tilsvarende større 
mengder enn før? 

 

Fordi de er blitt 
 

Fler(sub)kulturelle 



Det enegyldige dannelseshierarkiet 
er erstattet av  

interessemangfold med ulike 
kvalitetshierarkier 

Kunstmuseene snakker likevel om seg selv 
som om de fremdeles har definisjonsrett 
innenfor ett allmenngyldig hierarki, mens 
de egentlig er mer og mer en nisje 



Spriket mellom faktisk å være nisje 
og likevel agere som selvsagt  

ivaretager av hele samfunnets 
øverste verdier er helt alminnelig i 

«de fleste land» 

Spørsmålet er likevel hvor liten nisjen kan bli før 
definisjonsretten blir utfordret, og i så fall hvilke 
strategier overfor publikum som da gir uttelling 



«De flerkulturelle» er ikke en gruppe, 
men en kategori 

Det «de» har til felles  

er at de er definert som forskjellige fra «oss» 

 

«Vi» ser med selvfølge ulikheter hos «oss»  

men det er «vi» som innbyrdes er like 

og «de» som innbyrdes er forskjellige 

 

 



De «flerkulturelle»:  
hvem er de på en måte ikke? 

De som bor i Norge og har sin opprinnelse 
  

fra Norge,  

fra andre steder i Vest-Europa,  

fra tidligere østblokken (med unntak),  

fra Nord-Amerika, 

fra de høy-industrialiserte landene i Asia 
 

har vanligvis et forhold til museer omtrent som 
nordmenn, og er i praksis ikke så sentrale innen 
den «flerkulturelle» målgruppen 

 



Hvem er da de «flerkulturelle»? 

Det er resten av de av klodens beboere som bor i 
Norge, mest med opprinnelse fra Afrika og Asia 
 

De har oftere enn andre lav utdannelse og bruker lite 
de kulturinstitusjonene norske myndigheter mener er 
viktige 
 

For disse er det ønsket at kulturinstitusjonene skal 
være integreringsverktøy, men de inngår også i målet 
om at kulturinstitusjonene skal være for «alle» 



Internasjonalt har det i 20 år vært 
gjennomført prosjekter som skulle øke det 

«flerkulturelle» nærværet i museer  

 De mest vellykkede har skjedd i samarbeid med de 
«flerkulturelles» egne organisasjoner eller spesielle 
offentlige tiltak. De fleste har 
- korttids-effekt (arbeidskrevende 

skippertakstiltak) 
- en-gang-i-året effekt (men bygger overgripende 

relasjoner) 
- favner smalt (fordi «de» er forskjellige) 
- betyr kanskje likevel mye for de som deltar 
 
 



Innad i museene har slike tiltak ... 

- En tendens til å bli utført på siden av de 
”normale” aktivitetene i museet 

- De som arbeider med de «flerkulturelle» har 
ofte en marginal posisjon i museet. 

- De er ofte dårlig forankret i ledelsen 

- I et lengre tidsperspektiv fremstår tiltakene 
gjerne som unntak 

 

 



Vil de «flerkulturelle» bli 
museumsgjengere hvis museene lager 

utstillinger om deres opprinnelseslands 
kunst? 

Det symbolske er viktig for dem det gjelder 
 

Men undersøkelser tyder på at de «flerkulturelle» 
ikke er spesielt interessert i utstillinger fra sitt 
opprinnelsesland 

 

Derimot kan norske museumsgjengere høyne sitt 
dannelsesnivå hvis museene lager utstillinger fra 
«flerkulturelles» opprinnelsesland 

 



Den viktigste variabelen er 
utdannelse! 

Å nå lavutdannede etnisk norske har mange 
fellestrekk med å nå lavutdannede «flerkulturelle» 
 

Mye av kulturkonsumet deres skjer i hjemmet 
 

Hverken de lavutdannede «flerkulturelle» eller de 
«norske» befinner seg i et kulturelt vakuum:  

De har et annet foretrukket kulturkonsum 
 

 

Kunstmuseene kan tilpasse seg dem eller 

forsøke å få dem til å tilpasse seg museene 



Siden 
de «flerkulturelle» er en kategori 

er den vanskeligste utfordringen med å nå 
mange «flerkulturelle» på en gang er at  

«de» er innbyrdes forskjellige  

og  

uten et sammenbindende 
kommunikasjonsfellesskap 

 



Et publikum varig utvidet med 
«flerkulturelle» 

bygges mest realistisk ved å satse på å 
inkludere de som er av «samme sort» 
som det eksisterende publikum, dvs.  

de velutdannede «flerkulturelle» 

men de lavutdannede kan mer enn nå 
nåes som et «spot»-publikum 



Hva skal museene bruke en 
flerkulturell satsing til? 

Til å effektuere en politisk bestilling slik at 
bevilgningsredusering unngås? 

 

Til å bringe verdensmangfoldets mennesker inn i 
museet og verdensmangfoldets kunst ut til 
publikum, uansett publikums opprinnelse? 

 

Til også å utvide museets daglige faglige 
kompetanse eller kun til å vise til nykommerne 
det vi allerede kjenner og er stolte av? 

 


