Programförklaring

Poolen för Samhälle och politik
Verksamhetsfält
Poolen för Samhälle och politik riktar sin samtidsdokumentation mot de politiska och
samhälleliga sidorna av mänskligt liv. Studierna omfattar samhällsföreteelser som tar sig
uttryck i strävanden hos stat, regioner, kommuner, grupper och enskilda att påverka
samhällslivet. Hur detta sker, med vilka metoder och vilka konsekvenserna blir för
medborgarna står i centrum för poolens intresseområde.
Makt är ett nyckelbegrepp i betydelsen av styrande och reglerande ramverk för
samhällsmedborgarens livsföring och handlingar. Det kan gälla hälsa, utbildning, arbete,
försäkringssystem, rättsäkerhet och villkor för religiösa, politiska och ekonomiska val. Detta
omfattar såväl styrning genom regering och riksdag, landsting och kommunstyrelser som
samhällsinflytande via marknadskrafter, opinionsbildare, trendspridare och ideella grupper.
Arbetssätt
Poolen ska verka för att stärka och utveckla medlemmarnas professionella roll och ska ses
som en inspirerande tillgång i arbetet.
Dokumentationsarbetet utgår från respektive museums eget ansvarsområde och kan ske i form
av intervjuer, deltagande observation, föremåls- och minnesinsamlande och/eller
fotodokumentation. I poolen diskuteras regelbundet gemensamma metodproblem och
angelägna frågeställningar inför planerade och efter genomförda undersökningar. Det kan
gälla etikfrågor, föremålsurval, bildanvändning, fotohantering etc. Poolen ska verka för att
upprätthålla en god kvalité och kontinuitet, initiera och stödja samarbetsprojekt. Poolen ska
främja medlemmarnas möjligheter att hålla sig orienterade i aktuell forskning genom
litteraturstudier, seminarier och studiebesök. Det är viktigt att aktivt etablera kontakt utanför
museerna med universitet och högskolor och andra institutioner och organisationer som
bedriver forskning inom poolens område.
Poolen sammanträder regelbundet två gånger per år, varje höst och vår. Extra arbetsmöten kan
tillkomma på något utvalt tema.
Perspektiv och frågeställningar
I poolens undersökningar beaktas:
•

genus, sexuell orientering, generation, etnicitet och klass

•

livsstil, normer och värderingar

•

skiftande roller som samhällsmedborgare (väljare, förtroendevald, yrkesutövare, arbetslös,
förtidspensionär, ålderspensionär, företagsledare, anställd, löntagare, producent,
skattebetalare, myndighetsutövare, brukare, klient, kund, konsument, patient och
serviceutnyttjare etc.)

•

interaktionen mellan tjänsteutövande och brukare

För poolen är det viktigt att vara observant på tendenser i omvärlden. Det är väsentligt att t ex
se vad som tas upp inom framtidsforskning och i publikationer från olika aktörer av intresse
för vårt verksamhetsfält.
Syftet med poolen för Samhälle och politik måste alltid vara att utforska samhällsskeenden i
förändring, se dess effekter och mönster. Poolen ska också främja att nya iakttagelser och
kunskaper förs vidare genom våra museers publika verksamheter.
Detta program ska revideras var femte år.
Poolens medlemmar år 2006
Följande museer är medlemmar år 2006 i poolen Samhälle och politik:
Sörmlands museum, Livrustkammaren, Arbetets museum, Armémuseum, Flygvapenmuseum,
Hälsinglands museum, Idrottsmuseet i Malmö, Jönköpings läns museum, Malmö museer,
Medicinhistoriska museet i Uppsala, Mentalvårdsmuseet Säter, museet.då.nu i Borås,
Nordiska museet, Polismuseet, Regionmuseum Västra Götaland/Medicinhistoriska museet i
Vänersborg, Synskadades museum, Upplandsmuseet, Vägverkets museum,
Kulturmötesgruppen/Världskulturmuseet.
Antaget efter poolmöte i Linköping den 31 oktober 2006

