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Svenska Emigrantinstitutet kom i början av juli 2010 fram till en uppgörelse med 

Kulturparken Småland som innebär att Utvandrarnas Hus blir kvar i Växjö. Fastigheten såldes 

till Växjö kommun för 9,5 miljoner kronor och Kulturparken Småland driver den publika 

verksamheten i fastigheten som benämns ”Utvandrarnas Hus”. Stiftelsen Svenska 

Emigrantinstitutet blir kvar som en självständig organisation med koncentration på 

kärnverksamheten i form av arkiv, bibliotek och forskning.  
 
Emigrantinstitutet har senaste tiden intensifierat konstruktivt samarbete med andra 

organisationer för att möjliggöra framtida utveckling. Ett konstruktivt samarbete med 

Linnéuniversitetet är mycket viktigt för Emigrantinstitutet och kreativa diskussioner har först 

bl a med olika företrädare för olika discipliner. Historikern FD Jimmy Engren har i samarbete 

med Emigrantinstitutets chef påbörjat utarbetande av en ny forskningsprofil för 

Emigrantinstitutet, som går i riktning mot globala och postkoloniala perspektiv på migration. 

En skiss kring denna nya profil diskuterades vid ett sociologiseminarium på 

Linnéuniversitetet i januari 2010 och det fanns stort intresse för innehållet. 
 
Emigrantinstitutet har också varit mycket aktivt i det tvärvetenskapliga samarbete som 

bedrivits inom nätverket TUFS (Tvärvetenskapligt samarbete, forskning och undervisning). I 

detta nätverk har förutom forskare från Linnéuniversitetet, även deltagit representanter för 

olika myndigheter, folkhögskolor, studieförbund och andra organisationer. Institutets 

samarbete med studieförbund har varit mycket fruktbart och har inriktats på exempelvis 

evenemang och utställningar. Exempelvis producerades utställningen Motstånd, baserad på 

forskning av historikern Martin Estvall om motstånd mot nazismen inom Sjöfolksförbundet 

på 1930-talet, i samarbete med ABF. Denna utställning invigdes på kristallnatten 2009 av f.d. 

kulturministern Leif Pagrotsky. 
 
En viktig förändring för Emigrantinstitutets verksamhet, efter att fastigheten avyttrats, är att 

bryta den starka kopplingen mellan organisation och fysisk arena (huset). Detta betyder att 

institutets verksamhet inte behöver eller bör begränsas till Utvandrarnas hus i Växjö. I 

samverkan med andra organisationer går det att vara verksam på flera andra arenor. 

Akademiska utställningar skulle exempelvis kunna produceras i samarbete med pedagoger vid 

Linnéuniversitetet och visas på Campus i Växjö eller Kalmar. Forsknings- och 

dokumentationsprojekt kan visas i samband med olika evenemang, Emigrantinstitutets 

forskningsprojekt Människan, bilen och migrationen som resulterat i en utställning om 

löpande bandet och Henry Ford har visats i samband med ett bilevenemang i Strömsnäsbruk.. 
 
Emigrantinstitutet har visat utställningar utanför Växjö, exempelvis den nya utställningen Det 

nya landet i Eksjö. Utställningen Den glömda utvandringen om svensk emigration till 

Danmark och Tyskland, visades sommaren 2009 på Immigrantmuseet i Farum, Danmark, där 

den rönte stort intresse och den är f n på Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona. En 

utställning om svensken Jonas Brunck, som lär ha gett namn åt Bronx, visas vid Komstad 

Kvarn, i Sävsjö från 30 augusti 2009. En utställning om skogsindustri och emigration 

producerad i samarbete med Skogshistoriska Sällskapet, Sveaskog och Södra och visades 

under sommaren 2009 på Naturrum Omberg. 



 
Dessa externa utställningsprojekt har fått olika utfall och har kunnat visa för- och nackdelar 

med att producera utställningar med olika slags aktörer och i olika samarbetsformer. En 

lärdom är att det absolut bästa är att samverka med större, seriösa forsknings- eller 

kulturinstitutioner som har rutiner för verksamheten och hög kompetens. Ur ett mer 

långsiktigt perspektiv borde det vara möjligt att tillsammans med andra migrationsinstitut 

söka pengar för internationellt samarbete rörande produktion av migrationsutställningar.  
 
Emigrantinstitutet:s chef medverkade i december 2008 i en konferens vid Malmö Högskola 

om migrationstemat i läroböcker och på museer. I diskussionerna vid denna konferens 

framkom att migration kunde visas på olika sätt på museer. Det kunde antingen ske i särskilda 

migrationsmuseer där detta temat var huvudinriktningen. Ett annat alternativ var att 

migrationstemat introducerades på andra museer i relevanta sammanhang. Ett alternativt 

verkningsfält för Emigrantinstitutet vore att i samverkan med andra museer tillföra 

migrationstemat i olika sammanhang.  
 
Emigrantinstitutet har redan samarbetsprojekt med Sverige Amerika Centret i Karlstad, 

framför allt kring EMIWEB, publicering av emigrationskällor på internet. Denna verksamhet 

har en närmast oändlig potential och har expanderat från att vara ett svenskt samarbete till 

först ett nordiskt och sedan även inkludera transatlantiska partners. Den digitala revolutionen 

innebär en stor demokratisering genom att arkivens innehåll inte längre förbehålls de som bor 

geografiskt nära de fysiska arkiven i städerna. Med digitaliseringen och tillgängliggörandet 

via internet kan även små skolor i kommuner med begränsade ekonomiska resurser i perifer 

landsbygd, få samma tillgång till arkivens skatter som urbant lokaliserade skolor. Internet 

innebär också att de kulturella hinder som besökare, utifrån exempelvis klasstillhörighet, kan 

uppleva när de ska besöka kulturinstitutioner, kan reduceras. Internet kan också användas för 

att göra det mer naturligt för dessa grupper att genomföra besök på de fysiska arkiven. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den nya organisation som Svenska Emigrantinstitutet blivit, 

efter avyttrandet av fastigheten och den publika verksamheten i Växjö, har en mycket stor 

potential. Institutets inriktning mot att fördjupa samarbetet med den akademiska 

forskningsvärlden innebär att en central uppgift blir att popularisera och kommunicera resultat 

av den akademiska migrationsforskningen, den universitetens tredje uppgift som tyvärr inte är 

så prioriterad idag. Vi intar ett demokratiskt perspektiv på kunskapsproduktion där vi ser det 

som nödvändigt att den akademiska kunskapen möter, befruktar och befruktas av den 

utomakademiska, praktiskt inriktade kunskapen. Detta kan ske exempelvis genom 

forskningscirklar, i vilka akademiska forskare tillsammans med praktiker från olika delar av 

samhällslivet, producerar ny kunskap. Svenska Emigrantinstitutet kan, som en oberoende 

aktör utanför universitetens formella organisation, men tätt kopplad till olika mångdisciplinära 

nätverk, ta upp den tredje uppgiften och bli en effektiv, snabb och förhållandevis 

resurseffektiv kommunikatör mellan forskning och samhällsliv. De dagsaktuella frågorna 

relaterade till migration kan lyftas av Emigrantinstitutet i olika sammanhang och stimulera 

ökad kommunikation kring dessa från olika aktörer i samhället.  
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