
   
VÄSTERBOTTENS MUSEUM 

 

Organisationens interna åtagande 

Västerbottens museum arbetar i projektet Demokratiska arkivet, där vi t.ex. söker nya 

samarbeten mellan Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten för att ännu 

bättre kunna utföra våra respektive uppdrag som demokratiska organisationer. Projektet 

finansieras av Svenska Postkodstiftelsen. Internt arbetar Västerbottens museum med att 

stärka och utveckla demokrati i valet av publikt utbud, bland annat genom att var det första 

länsmuseet att visa riksdagens utställning ”Leve demokratin” 2019. Museet har även skapat 

en särskild samlingsplats där skolor och andra grupper kan ta del av ett pedagogiskt program 

om demokratifrågor som heter ”Kamp för demokrati” med Västerbotten och Umeå som 

utgångspunkt. Demokrati, nationella minoriteters historia och de olika 

diskrimineringsgrunderna har varit teman på personalutbildningar de senaste åren för att 

stärka den allmänna kunskapen på arbetsplatsen. Publikt har personalen utvecklat 

medskapande metoder i muntligt berättande och dialog med besökare som ger fler människor 

med olika bakgrund inflytande över vad som samlas in och visas på museet.  

 

Organisationens externa åtagande 

I projektet Demokratiska arkivet letar vi fler och nya berättelser om Västerbotten, delvis i 

samarbete med externa målgrupper, såsom skolor och föreningar. Många av berättelserna 

speglar 1800- och 1900-talens kamp för demokrati.  

 

Arkiv spelar en grundläggande roll i en demokrati! I projektet synlig- och tillgängliggör vi 

arkivmaterial som finns på Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Vi 

påminner om vikten av att ”gå till källorna” för att fånga fakta och inte sprida ”fake news”, 

men också om att mångfald och representation är väsentligt. Målgrupperna är framför allt 

ungdomar, nya svenskar och den kulturhistoriskt intresserade allmänheten.  

 

Under sommaren 2021 arrangeras ett gemensamt demokratifirande, ”Kamp och kalas på 

Gammlia” där fler organisationer inbjuds att medverka.  

 

Ett medel för att nå målet är arbetet med poddcasten ”Livet i arkivet”, där flera avsnitt 

handlar om vad vi människor kan åstadkomma tillsammans i en demokrati. Under hösten 

lanseras ett avsnitt som mer precist handlar om demokrati. 

 

I anslutning till Arkivens dag den 13 november arrangeras en konferens på temat ”Förmedla 

kulturarv genom berättelser”. Där blir berättelser och diskussioner om kulturarv och 

demokrati ett bärande inslag. 



   
 

Organisationens kommunikativa åtagande 

Berättelser som tas fram i Demokratiska arkivet förmedlas i sociala medier, i podcasten Livet 

i arkivet och i en mindre utställning på Västerbottens museum. Vissa berättelser kommer 

också att användas i kommande satsning på nya kulturhistoriska utställningar på 

Västerbottens museum.  

 

Information om dessa berättelser och projektets aktiviteter (demokratifirandet, konferens 

mm) kommuniceras direkt till projektets målgrupper och till media.  

 

Om aktören 

Västerbottens museum är ett länsmuseum i Umeå. Museet har ca 60 anställda och är öppet 

året runt. Varje år besöker ca 120 000 besökare museet som har fri entré. Till museet hör 

friluftsmuseet Gammlia. Västerbottens museum har hela länet som arbetsfält med 

referensgrupper i alla kommuner. Museet har stora samlingar med fotografi, konst, arkiv och 

föremål. 

 


