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Inledning 

Det finns inte mycket skrivet om museipolitik på svenska. Då i betydelsen att mu-
seipolitiken är ett politikområde vilket underordnas kulturpolitiken men även en 
avskild disciplin. I Kungliga Bibliotekets databas Libris ges endast ett fåtal träffar 
på sökordet museipolitik.1 Ett ytterligare tecken på att få intresserat sig för studiet 
är att sökverktygen, säkerligen i all välmening, ger förslag på den lämpligare sök-
termen musikpolitik. Skulle sökningen avgränsas ytterligare och endast visa akade-
miska texter eller forskningsmaterial blir saknaden av underlag alltjämt tydligare.  
Det är dags att ta museipolitiken på allvar och lyfta fram det fältet som ett angeläget 
område att undersöka. Kulturpolitik i stort finns beforskat och inom museologin 
som egen forskningsdisciplin finns museispecifika utmaningar eller särskilda om-
ständigheter undersökta. I samband med mina studier i musei- och kulturarvsfrågor 
har jag haft möjlighet att möta olika verksamheter och dess representanter aktiva 
inom det museipolitiska fältet. En tendens i dessa möten och sammanhang har varit 
att kunskap om det branschspecifika finns inom verksamheten men inte blivit un-
dersökt och nedtecknat på ett tillfredställande sätt.  

I utredningen Ny Museipolitik2 konstaterar utredaren att museisektorn är en 
komplex och svårfångad verksamhet med formuleringen om att ”sektorn är tämli-
gen splittrad”.3 Det finns många informationsbärande lager i en sådan formulering. 
Ambitionen med uppsatsen är att bidra med kunskap om kulturpolitik i allmänheten 
och museipolitik i synnerhet då med ansatsen att den tidigare är överordnad den 
senare.  

Studien kartlägger och analyserar innehållet i remissvaren till statens offentliga 
utredning Ny Museipolitik4. I centrum för undersökningen står återkopplingen från 
berörda instanser till den lagstiftningsprocess som ägde rum i Sverige på nationell 
nivå under 2014-16 med effekten att den allmänna museisektorn 2017 reglerades i 
lag.5  I remissvaren uttrycks tankar och idéer om vad det viktiga och det rätta är för 
att sektorn skulle kunna fungera på bästa sätt i det viktiga gränsdragningsskedet. 
Hur lagen kommer att tillämpas och vilka effekter den får på det allmänna musei-
väsendet är forskningsfrågor för framtiden, här är ambitionen att systematiskt be-
lägga och redovisa positioner för och i det museipolitiska fältet i Sverige. 

                                                 
1 Libris, sökord: museipolitk (2019-06-07)  
2 Sverige. Museiutredningen (2015). Ny museipolitik. Stockholm: Wolters Kluwer 
3 Ny Museipolitik, 2015, s.295 
4 Ny museipolitik, 2015 

5 SFS 2017:563 – Museilag 
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Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syftar till att kartlägga svensk museipolitik genom att analysera remissva-
ren till utredningen Ny Museipolitik från museer och huvudmän. Nedanstående 
forskningsfrågor undersöks mot det empiriska materialet:  

• Vad för ståndpunkter i form av värden och uppfattningar lämnar re-
missvarande museers samt huvudmän kring utredningens förslag och 
innehåll? 

• Vilka slutsatser kan dras av likheter och olikheter i remissvarens påstå-
enden gällande de museipolitiska möjligheter och utmaningar i Sve-
rige?  

Disposition 
I det inledande avsnittet presenteras syfte och forskningsfrågor, satta i en svensk 
kulturpolitisk kontext, samt en översikt av lagstiftningsprocessen i Sverige. Tidi-
gare forskning presenterar ett urval av forskning vilka tangerar forskningsämnet. 
Tillsammans med begrepp och relevanta perspektiv ger den argumentationsanaly-
tiska metoden och det teoretiska förhållningssätt en analytisk ram att bearbeta käll-
materialet med. Sedan presenteras källmaterialet vilket består av de remisser som 
efter ett urval ansågs uppfylla avgränsningskriterier.      

Den empiriska undersökningen är uppsatsens huvuddel och redovisar innehåll 
från remissvaren i två huvudkategorier: museer och huvudmän. Deras utsagor för-
delas tematiskt inom åtta underkategorier. Varje tematisk resultatredovisning följs 
av en komparativ analys där teori och tidigare forskning appliceras på resultatet 
innan nästkommande tema bearbetas. Uppsatsens avslutande del innehåller en slut-
diskussion som behandlar studiens resultat. Därefter presenteras slutsatserna och 
avslutningsvis lämnas förslag på vidare forskning.   

Bakgrund 
Nedan presenteras en historisk överblick av modern svensk kulturpolitik, från dess 
formalisering till de kulturpolitiska reformerna under det senaste decenniet samt ett 
avsnitt om lagstiftningsprocess. Avslutningsvis presenteras innehållet i förslaget 
som utredaren lämnade vidare för remissvar i Ny kulturpolitik. 
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Överblick svensk kulturpolitik  
 
En översiktlig tidsaxel med viktiga nedslag visas nedan. Startpunkten är när kul-
turen blir ett eget politikområde efter 1974-års och avslutas med 2017 års Kultur-
arvspolitik6. Den avslutande punkten i axeln sammanfaller med att museilagstift-
ningen träder i kraft och ett museipolitiskt fält  formaliseras i samband med lagstift-
ning på nationell nivå. Bilden kan säga illustrera den relativa konsensus som råder 
inom det kulturpolitiskaområdet med få strukturella förändringar under lång tid.  

Figur 1: Tidsaxel svensk kulturpolitik  

Figur 1 illustrerar hur den svenska kulturpolitiken under relativt lång tid inte genomgår några 
strukturella förändringar.     

Kulturen blir ett eget politikområde under svenskt 1970-tal 
 

Modern svensk kulturpolitik formaliseras 1974 i och med den reform som slog fast 
att kulturen var ett från andra självständigt och avgränsat politikområde. Utöver 
fördelningen av ansvar mellan statlig, regional och lokal nivå etablerades även de 
övergripande målen, organisationsformer och finansieringsmodeller. Jenny Johan-
nisson, docent i bibliotek- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, fram-
håller i Kulturpolitisk styrning i Norden att ansvarsfördelningsmodellen är funda-
mental för den svenska kulturpolitikens styrning och utformning. Den kommunala 
självstyrelsen med beskattningsrätt har gett kommuner och landsting en hög grad 
av autonomi. Särskilt inom områden där speciallagstiftning historiskt saknats, 
såsom kulturområdet innan 1974. Johannison framhåller att implementeringen av 
kulturpolitiken har skett som en del av ett större nationellt välfärdspolitiskt projekt. 

                                                 
6 Kulturarvspolitik: regeringens proposition 2016/17:116. (2017). Stockholm: Riksdagens tryckeriexpedition  
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Det kan liknas vid vad som åligger kommuner och landsting på andra reglerade 
områden, vård och utbildning kan nämnas som exempel.7  

Trots vissa politiska meningsskiljaktigheter var kulturpolitiken i stort oföränd-
rad under 30 år. I samband med regeringsskiftet tidigt 00-tal börjar förändringsten-
denser kring kulturpolitiken att märkas mer. Genom ett antal utredningar och för-
slag och anas ett ökat intresse för förändringar. Nedan presenteras i korta drag de 
viktigaste politiska viljeyttringarna och grunderna för de strukturella omställning-
arna som följde. Avsnittet syftar till att tydliggöra det sammanhang remissvaren 
tillkom i.      

Den kulturpolitiska relativa samtiden: 2006-2014 
 
2007 initierade Regeringen en kommitté med ansvar att se över kulturpolitiken och 
efter utredningsarbetet överlämnades propositionen Tid för kultur.8 I den föreslogs 
ett flertal förändringar eller initiativ till fler med påverkan för museernas verksam-
het. Till exempel märks de än idag gällande nationella kulturpolitiska målen som 
lyfter att alla ska ha möjligheter att få ta del av kulturupplevelser och bildning. Där 
framgår även att kulturarvet ska leva i betydelsen användas och utvecklas. I målen 
skrivs särskilt ungas rätt att ta del av och skapa kultur fram.9 Dessa mål syftar att 
fungera vägledande inte bara för statlig områden utan för all offentlig kulturpoli-
tik.10  

En annan tydlig förändring mot 1974-års kulturpolitik menas vara att ansvars-
målet: ”minska eller hindra negativ verkan som marknadsekonomi kan medföra”11  
byts ut mot målskrivningen att kulturutbudet i samhället ska vara präglat av en ri-
kedom och: ”Det finns ingen given motsättning mellan kommersiell bärkraft och 
konstnärlig kvalitet eller frihet”.12 Oavsett vad berörda kulturinstitutioner hade för 
intryck av den förändrade målskrivningen kan det konstateras att det är i samband 
med propositionen den förändringen kan spåras.13       

I Tid för kultur utvecklades även förslaget kring en ny modell för bidragsför-
delning, den så kallade kultursamverkanmodellen. I syfte att tydliggöra ansvar och 

                                                 
7 Johannisson, J. Kulturpolitisk styrning och kulturpolitiska reformer i Sverige, I: Kulturpolitisk styrning i Nor-
den, 2018, s.67 
8 Sverige. Regeringen (2009). Tid för kultur. Stockholm: Regeringen 
9 Tid för kultur, 2009, s.26 
10 Tid för kultur, 2009, s.27 
11 Kungl. Maj:ts proposition nr  år 1974, s. 28 
12 Tid för kultur, 2009, s.28 
13 För vidare jämförelse och diskussion om vilken påverkan detta hade se exempelvis: Thompson – Kampen 
om kulturen  
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roll mellan nationella, regionala och lokala aktörer lyfts behovet av vidare under-
sökning kring hur ansvarsfördelningen kan fungera på bästa sätt.14 Förslaget vida-
reutvecklades i Spela samman SOU 2010:11.15  

I korthet kan avsikten med den nya fördelningsmodellen sägas vara en ökad 
regional förankring vid fördelningen av statliga medel till regionala verksamheter. 
Statliga verksamhetsbidrag som tidigare delades ut till aktörer genom Kulturrådet 
placerades hos regionernas eller landstingens kulturförvaltningar som i sin tur för-
delar vidare till de regionala aktörerna.16 Johannisson framhåller att införandet av 
kultursamverkansmodellen aktualiserade en grundläggande och återkommande 
fråga gällande ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna. Modellen ansågs vara 
en fortsättning på den decentraliseringsambition som introducerades i 1974-års kul-
turpolitik. 17 En oro som lyftes innan berörde hur inflytandet över beslutsprocesser 
och ett ökat kommunalt inflytande skulle medföra flera övertramp av politiken mot 
utförares autonomi.18 

 Sedan 1980-talet hade fem museimyndigheter haft nationellt ansvar för sam-
verkande och samordnande inom sina respektive ämnesområden, så kallat ansvars-
museum. Systemet med ansvarsmuseer avskaffades som effekt efterslutsatserna i 
utredningen Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat. 19 Det konstaterades där 
att ansvarsmuseerna inte levt upp till det uttalade syftet med samverkan mellan mu-
seerna och därför föreslås nya utredningar som kan lösa behovet av samverkan.20  

Museipolitik efter 2014  
 
Trots de ökade kulturpolitiska förändringarna under perioden 2006-2014 menar Jo-
hannisson konsensus kring det nya vara stot, till exempel i fråga om de nationella 
kulturpolitiska. Kultursamverkansmodellens anses överlag ha positiva effekter i 
form av att kulturområdet syns och märks mer i regional och kommunal politik. 
Johannisson menar att farhågorna kring övertramp mot utförarens autonomi från 
den politiska nivån inte ägde rum oftare än innan införandet av kultursamverkans-
modellen och var därmed inte befogad.21  

                                                 
14 Tid för kultur, 2009, s.35 
15 Sverige. Kultursamverkansutredningen (2010). Spela samman [Elektronisk resurs] en ny modell för statens 
stöd till regional kulturverksamhet : delbetänkande. Stockholm: Fritze. S.69 
16 Modell för kultursamverkan, Kulturrådet, http://www.kulturradet.se/verksamhet/Modell-for-kultursamver-
kan/ besökt 2019-02-27 
17 Johannisson, 2018, s.76 
18 Johannisson, 2018, s.77 
19 Sverige. Museikoordinatorn (2009). Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat: [slut]betänkande från Mu-
seikoordinatorn. Stockholm: Fritze  
20 Kraftsamling!, s.110 
21 Johannisson, 2018, s.75f 

http://www.kulturradet.se/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/
http://www.kulturradet.se/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/
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Den 30 januari 2014 gavs direktiv av Regeringen att utföra en genomgång av 
”de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt rege-
ringens styrning av dem”22. Ett tilläggsdirektiv tillkom 12 februari 2015 där upp-
draget utökades ”att vidare analysera hur samlingar och verksamheter vid de cen-
trala museerna ska tillgängliggöras i hela landet”23.   

Den sammantagna utredningen presenterades i Ny museipolitik och utredarens 
grundläggande bedömning var att museipolitiken var i behov av en ny inriktning. 
Utredaren talar om den nya inriktningen i termer av att vara mer principiell och 
tydligare än tidigare. Nyckelbegrepp för den nya inriktningen menas vara: eget 
mandat, större ansvar, långsiktighet, kvalitetsdrivande system, samordning, frigö-
rande av medel, utveckling i hela landet.24  

Museipolitiska förslag som de uttrycktes i utredningen Ny museipolitik 
 
Förändringsförslagen i utredningen Ny Museipolitik utgår i huvudsak i två övergri-
pande förslag. Dels att i lag reglera museisektorn och dels att införa en ny myndig-
het för museer och utställningar. Dessa förslag föranleder även flertalet tillhörande 
biförslag som utredaren menar följer de övergripande.25   

Nedan presenteras de centrala förslagen på förändring vilka presenterades i Ny 
museipolitik och även var det som remissvarande förväntades ta ställning för eller 
mot.  

Förslaget om museilag innehåller i sig ett ställningstaganden kring en delvis ny 
museipolitisk inriktning i och med att lagstiftning tidigare saknats. Lagen avser om-
fatta de som definieras vara offentligt styrda museer. Vid museer skall det finnas 
en publik verksamhet och ett aktivt förvaltande av museets samlingar ska ske. Ut-
över detta ska ett museum ha avlönad personal.26 Lagen beskriver också museernas 
ändamål och fria ställning som kunskapsinstitutioner. De beskrivs vidare ha ett för-
medlande ansvar att berätta om sina respektive ämnesområden med en öppenhet för 
olika perspektiv på historien.27    

Särskild vikt läggs vid att berörda museer, enligt den nya museipolitiska inrikt-
ningen, ska samverka och sträva efter att nå en bred publik i hela landet. För att 
uppnå målen framhålls utöver vandringsutställningar och verksamhet i filialer att 
digitala verktyg ska nyttjas. Även föremålsutlåning ska underlättas vilket anses vara 
en viktig del av verksamheterna. Detta görs till exempel genom att undanröja ad-
ministrativa hinder där det är möjligt.28 
                                                 
22 Ny museipolitik, 2015, s.11 
23 Regeringens Dir. 2014:8, översyn av den statliga museipolitiken  
24 Ny museipolitik, 2015, s.258 
25 Ny museipolitik, 2015, s.12f 
26 Ny museipolitik, 2015, s.266 
27 Ny museipolitik, 2015, s.262 
28 Ny museipolitik, 2015, s.13 
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Med aktiv samlingsförvaltning menas att berörda museer ska bedriva sin sam-
lande verksamhet på ett etiskt sätt i enlighet med ICOMs riktlinjer samt för de stat-
liga museerna 8 kap. i budgetlagen. I termen aktiv samlingsförvaltning lyfts även 
förslag kring nya möjligheter att avyttra arkeologiskt fyndmaterial om det bedöms 
rimligt.29 Utredningen skiljer på att artefakter i samlingar kan ha ett: kunskapsvärde, 
upplevelsevärde, bruksvärde samt existensvärde. Om värdet bedöms lågt av de yr-
kesverksamma vid ett museum kan detta föranleda avyttring.30 Förslag kring avytt-
ringar av arkeologiskt fyndmaterial påverkar kulturmiljölagen och därmed ges för-
slag om att byta ut verbet vårda mot förvalta och handlar om vad museet har för 
ansvar till sin samling.31  

Det andra huvudförslaget rörde huruvida en ny myndighet med särskilt ansvar 
för kvalitetssäkring, fördelning av statsbidrag, utställningsgarantier, digitalisering, 
omvärldsbevakning och besöksstatistik skulle införas.32 Förslaget utgick från att 
den nya myndigheten skulle delfinansieras genom en nedläggning av Riksutställ-
ningar.33 En ny myndighet för museer och utställningar skulle enligt Ny museipolitik 
främja hög kvalitet på museer i hela landet genom att organisera ett kvalitetsutveck-
lande kollegialt granskningsförfarande liknande universitetens peer-review sy-
stem.34 Den nya myndigheten ges i förslaget ansvar att fördela ett nyinstiftat stats-
bidrag om 28 miljoner kronor mellan museerna för utveckling och samverkan.35  

Förslag lämnas även kring anslag och avgiftsinkomster vilket förändrar förut-
sättningar för de statliga museerna. Det rör sig om möjlighet att föra över sparade 
anslagspengar från ett budgetår till det nästkommande. Genom förändring i regle-
ringsbrev, alltså ej i lag reglerat, föreslås museibutiken få rätt att sälja varor utan 
krav med att t.ex. gå med vinst och att eventuella överskott från vandringsutställ-
ningar får användas till andra delar inom verksamheten.36 

Lagstiftningsprocess 
 
I Sverige är det bara riksdagen som kan stifta lagar och en lag kan bara avskaffas 
eller regleras genom att en ny lag införs.37 Innan en lag stiftas undersöks förutsätt-
ningarna och behoven. I fallet med Ny museipolitik tillsattes den genom två kom-
mittédirektiv från Regeringen och den färdiga utredningen fördes in som SOU 
2015:89.  
                                                 
29 Ny museipolitik, 2015, s.283 
30 Ny museipolitik, 2015,.236 
31 Ny museipolitik, 2015,s.20 
32 Ny museipolitik, 2015,s.292 
33 Ny museipolitik, 2015,s.295 
34 Ny museipolitik, 2015,s.299 
35 Ny museipolitik, 2015,s.300 
36 Ny museipolitik, 2015,s.310 
37 Hydén, H. & Hydén, T., Rättsregler: en introduktion till juridiken, 7., [uppdaterade och bearb.] uppl., Stu-
dentlitteratur, Lund, 2016 s.52 
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Möjligheten att kommentera innehållet i en utredning kallas för att svara på 
remiss. Regeringskansliet skrev 2003 i promemorian Svara på remiss - hur och 
varför38 att förfarandet med att få frågor genomlysta är ett arbetskrävande inslag i 
lagstiftningsprocessen men ett betydelsefullt demokratiskt inslag i beslutsprocessen 
med klart utskrivet stöd i regeringsformen.39 Det är alltså i det här steget av lagstift-
ningsprocessen som uppsatsens källmaterial skapas. 

Vissa remissinstanser är givna och måste svara om de uppmanas till detta men 
alla som vill har rätt att lämna remissvar på en offentlig utredning i Sverige så länge 
den svarande förhåller sig till de regler som gäller remissvarandet. Ett remissvar 
räknas som en allmän handling och diarieförs hos mottagande myndighet. Rege-
ringen kan men behöver inte anpassa lagförslaget men vanligt i större utredningar 
är att förslagen tas i beaktande i den proposition som skrivs. Även Lagrådet kan få 
lagförslaget på remiss, då i syfte att undersöka hur en ny lag harmoniserar med 
redan befintlig lagstiftning. Propositionen lämnas sedan till riksdagen där riksda-
gens utskott får lämna förslag inför omröstning. Om en majoritet röstar för förslaget 
skrivs lagen in i Svensk författningssamling och börjar gälla.40  

Av ovan nämnda förslag under avsnittet Förslag Ny museipolitik kan det i kort-
het sägas att en modifierad skrivelse av museilag lades fram i propositionen Kul-
turarvspolitik vilken efter debatt röstades för och skrevs in i lagboken och trädde i 
kraft 2017-08-01. Förslaget om en ny myndighet bearbetades kraftigt. Det blev inte 
någon ny myndighet men Riksutställningar lades ned. Riksantikvarieämbetet fick 
ett utökat uppdrag med bland annat ett främjande uppdrag för utveckling och sam-
arbete för utställningar i Sverige. 

                                                 
38 Sverige. Statsrådsberedningen (2003). Svara på remiss - hur och varför: om remisser av betänkanden från 
Regeringskansliet. ([Rev. uppl]). Stockholm: Statsrådsberedningen. 
39 Svara på remiss, 2003, s.5 
40 Lagstiftningsprocess, Regeringen,  https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/ be-
sökt senast 2019-02-27 

https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/
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Tidigare forskning 

Nedan i avsnittet forskningsläge presenteras några museispecifika och generellt 
kulturpolitiska forskningsfrågor och utgångspunkter. I ett senare avsnitt presenteras 
för uppsatsen relevanta begrepp och perspektiv.     

Forskningsläge  
 
Författarna Charlotte Hyltén-Cavallius och Fredrik Svanberg undersöker ett urval 
av vad som ställs och ut och i vilket syfte i samtida museirum i Älskade museum.41  
Översikten av svenska museers arbete, då särskilt kring representation och om nat-
ionalism undersöks. För författarna är relationen museum och besökare samt sam-
ling och utställning centrala. En viktig slutsats för textförfattarna är att kulturhisto-
riska museer har eller behöver skaffa självmedvetenheten för rollen de innehar. Ge-
nom presentationen av det förgångna med och om historia och kulturarv skapas 
kulturer. Museerna bär ansvar för kollektivets historia vilken auktoriseras, både 
fakta- och perspektivmässigt, av det museerna visar i utställningarna.42 Avslutnings-
vis uppmanar författarna svenska museerna att aktivt ta rollen som normerande 
kraft och skapare av kultur på allvar vilket i sammanhanget framförallt avser frågor 
kring inkludering och mångfald i samtiden med dess utmaningar.43  

Professor i kultur och samhälle Tony Bennet frågar i The birth of the museum44 
vad museets kulturella funktion egentligen är. Bennet påtalar museets paradoxala 
ursprungsfunktion där det både skulle vara ett tempel där den styrande eliten kunde 
förmedla vad de ansåg god konst vara och samtidigt vara ett utilitaristiskt demokra-
tiskt fostrande verktyg för människorna utanför det dominerande samhällsskiktet.45 
Bennet framhåller närheten mellan styrande maktelit och museerna men understry-
ker att under efterkrigstiden, en särskilt formativ tid för museerna, omvandlades 
många från privata till offentliga institutioner. Allteftersom den processen fortskred 
reglerades uppdraget att utbilda medborgare tydligare.46 1995 ställde sig Bennet 
undrande kring vilka ytterligare krav framtidens museibesökare skulle komma att 
ställa på utställningarna och hur museerna i sin tur förmådde att svara på utmaning-
arna.47   

                                                 
41 Hyltén-Cavallius, C. & Svanberg, F. (2016). Älskade museum: svenska kulturhistoriska museer som kultur-
producenter och samhällsbyggare. Lund: Nordic Academic Press 
42 Hyltén-Cavallius & Svanberg, 2016, s.181 
43 Hyltén-Cavallius, & Svanberg, 2016, s.186 
44 Bennett, T. (1995). The birth of the museum: history, theory, politics. London: Routledge 
45 Bennet, 1995, s. 89 
46 Bennet, 1995, s.109 
47 Bennet, 1995, s.127 
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Professor Clive Gray vid Warwicks universitet likställer den internationella 
museipolitikens tendenser med globaliseringens tendenser. Gray formulerar att mu-
seerna har en viktig begreppsuppsättning gällande dess funktioner: kärnan – är de 
multipla uppdrag som åligger ett museum, det inbäddade organisatoriska omstän-
digheterna för museet, dess användare/användandet av museer och det museala 
rummet samt de effekter som museet gör för det omgivande samhället. Detta menar 
Gray äga giltighet oavsett om det är ett museum med lokalt eller globalt omfång 
och oavsett huvudmannaskap och omgivande politik.48  

Gray är tydlig i sin argumentation att museet är, oavsett den egna ambitionen 
och viljan, en politisk institution med både inverkan av och på krafter bortom dess 
väggar. Gray skriver vidare om förhållandet mellan museets kärndeltagare och den 
exkluderade icke-deltagaren samt hur dessa rör sig inom det politiska fälten.49  

Angelica Ruckstuhl och Emma Schill undersökte 2016 års frientréreform vid 
museerna och kartlägger hur 21 svenska museers arbetat med extern finansiering 
och sponsring. Resultatet presenterades med titeln Motstridiga motprestationer: En 
studie om museers finansiella möjligheter och utmaningar50 vid institutionen för 
ABM, Uppsala universitet. Studien finner att museifältet är komplext och att många 
ekonomiska utmaningar för sektorn finns och att de undersökta museer positiva till 
sponsring.51 

Lisa Jansson masteruppsats Museibutikens förutsättningar52 undersöker regle-
ringar och policybeslut kring museibutiken innehåll och utgångspunkter. Studien 
undersöker ett antal Stockholmsmuseers policydokument. Studien finner att hos de 
statliga museibutikerna har butiksansvariga ett stort inflytande över form och inne-
håll i hur med regleringsbreven som styrande dokument ska förstås. Studien påvisar 
kravet på full kostnadstäckning som en avgörande faktor för butikernas förutsätt-
ningar.53 

Rikard Pumplun masteruppsats Kampen om det förflutna: Kulturarvsdiskuss-
ioner i museidebatten54 utreder argumentationen i museidebatten som pågick i Sve-
rige 2016. Uppsatsen lades fram vid Linnéuniversiteten. Debatten skedde i huvud-
sak via dagspressens debattsidor och berörde viktiga frågeställningar som museiut-
redningen och yrkesprofessionella både museianställda och kulturförvaltningar kan 
ha skiftande uppfattningar om. Studien finner att olika grader av politiskt inflytande 
över museiverksamhet upplevs som hotande i och mot olika museiverksamheter.  
                                                 
48 Gray, C. (2015). The Politics of Museums. London: Palgrave Macmillan UK 
49 Gray, 2015, s.156f 
50 Schill, E., & Ruckstuhl, A. (2018). Motstridiga motprestationer : En studie om museers finansiella möjlig-
heter och utmaningar (Dissertation). Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-354455 
51 Ruckstuhl & Schill, 2018, s.90 
52 Jansson, L. (2018). Museibutikens förutsättningar : Policy och praktik bland museibutiker i Stockholm (Dis-
sertation). Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-366409  
53 Jansson, 2018, s.69 
54 Pumplun, R. (2018). Kampen om det förflutna : Kulturarvsdiskussioner i museidebatten 2016-2017 (Disser-
tation). Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-77620 
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Nordisk museipolitik  
 

Myndigheten för kulturanalys har tillsammans med Nordiska ministerrådet initierat 
olika kulturpolitiska uppdrag och finansierar bland annat Kulturanalys Norden 
vilka 2018 publicerades en komparativ genomdragning av den samtida nordiska 
kulturpolitiken i Kulturpolitisk styrning i Norden55.  Rapporten beskriver hur de 
nordiska länderna gemensamt och var för sig utvecklat sina respektive kulturpoliska 
system för ansvarsfördelning och utförande. Rapporten påstår att det finns en ge-
mensam nordisk kulturpolitisk modell att tala om, men är tydliga med att det finns 
klara distinktioner mellan de olika systemen. De nordiska länderna har liksom 
Frankrike en tradition av kulturdepartement inom regeringen med ansvar för en kul-
turpolitik med varierande grad av målbundenhet. En vanligt förekommande arbets-
gång för medelförmedling i Norden är att institutioner på armlängds avstånd utser 
representanter för berörda konstarterna i arbets- och referensgrupper vilka fördelar 
bidrag och stipendier med utgångspunkt i tydliga riktlinjer fastslagna av styrande 
politiska organ.56  

Två generella slutsatser kring det kulturpolitiska läget i norden lämnas. Det 
första som framhålls är att det sätts mycket ambitiösa mål vilka formuleras i tydliga 
uppdrag. Kulturanalys Norden menar vidare att det saknas förutsättningar att kunna 
genomföra uppdragen och uppnå de uppsatta målen. Det rör sig oftast om underfi-
nansiering.57 Rapporten lämnar förslaget att sänka den kulturpolitiska ambitionsni-
vån eller utöka stödet till utförande verksamheter. Den andra slutsatsen gäller att 
insatser för att tydliggöra vem, mellan olika politiska nivåer, som bär det huvud-
sakliga kulturpolitiska ansvaret vid finansiering är en framgångsrik strategi för ef-
fektiv administration. Både dessa slutsatser stödjs enligt Kulturanalys Norden i ti-
digare erfarenheter att det råder stora skillnader i kulturutbud mellan stadsområden 
och landsbygd.58  

 

Principen om armlängdsavstånd 
 

Idealet om ett avstånd mellan myndighet och utövare härstammar från den brittiske 
nationalekonomen John Maynard Keynes. Tidigt 1900-tal beskrev Keynes nyttan 
med ett från politiken fristående bidragsgivande organ. Idéhistorikern Rosser 

                                                 
55 Kulturpolitisk styrning [Elektronisk resurs]. (2018). [Kulturanalys Norden] Myndigheten för kulturanalys 
56 Myndigheten för kulturanalys, 2018, s.7 
57 Myndigheten för kulturanalys, 2018, s.11 
58 Myndigheten för kulturanalys, 2018, s.10 
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Upchurch framhåller vidare att den grundhållningen, förvisso med viss modifikat-
ion, fick gehör i flera demokratiska samhällen.59 Debatten var särskilt skarpt då in-
nehållet i vad som kom att kallas för den brittiska modellen sattes i relation mot 
olika typer av samtida auktoritära samhällsordningars, fascistiska och kommunist-
iska, konstpolitiska förutsättningar.60  

Gray skriver i The politics of the arts in Britain61 att Keynes själv aldrig formu-
lerade det tänkta avståndet mellan utförare och bidragsgivare som en armlängds 
utan begreppet växte fram under 1970-talet av andra uttolkare och fick sin fasta 
form. Keynes föredrog själv begreppet korporatism för att beskriva den ekonomiska 
modellen som förespråkar liknande semiautonoma organ vars interna hierarkier be-
driver myndighetsutövande inom respektive fält. Innehållsmässigt fanns sedan tidi-
gare ett liknande förfaringssätt inom akademin för att ansöka om forskningsmedel. 
Keynes beskrev att systemet med fördel kunde tillämpas på konstområdet. Keynes 
menade att statens ansvars är att bidra på de fält där det saknas utförare. Staten bör 
däremot inte utföra vad individuella initiativ redan gör.62 

Gray beskriver hur principen om armländsavstånd blivit ifrågasatt från flera 
olika håll. Kritikerna menar att det inte finns någon frihet för de berörda departe-
menten eller myndigheter oavsett vad avståndet kallas för. Det framhålls att be-
greppsanvändandet i huvudsak är ett retoriskt grepp för att knyta an till positiva 
konnotationer om ett idealtillstånd gällande artistisk och intellektuell frihet.63 Utan 
att vidare problematisera begreppet konstaterar Rosser Upchurch att begreppets ut-
vecklats över tid. När det förekommer inom policylitteratur är utgångspunkten att 
det mest fördelaktiga för bidragsgivande till konstfrämjande är om politikens in-
blandande hålls på en minimal nivå.64    

Per Mangset, professor emeritus i kulturstudier, argumenterar för en nordiska 
variant av armlängdsavstånd och att den uppvisar skillnader mot den brittiska för-
lagan. Dessa nordiska variationer med olika departement att det inom regeringen 
med särskilt ansvar för den målbundna kulturpolitiken inom respektive politikom-
råden. I de nordiska länderna har beslut om fördelning fattats vid institutioner på 

                                                 
59 Rosser Upchurch, A., (2011) Keynes’s legacy: an intellectual’s influence reflected in arts policy, I: Internat-
ional Journal of Cultural Policy, Vol. 17, No. 1, January 2011, 69–80 s.72 

60 Gray, C. (2000). The politics of the arts in Britain [Elektronisk resurs]. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
s.36 
61 Gray, 2000, s.41  
62 Keynes, J.M. (1972). The collected writings of John Maynard Keynes. Vol. 9, Essays in persuasion. ([New. 
ed.]). London: Macmillan, s.291 
63 Gray, 2000, s. 42 
64 Rosser Upchurch, 2011, s.74 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286630903456851


 17 

armlängds avstånd, bestående av företrädare för konstarterna. På statlig nivå i Sve-
rige märks Kulturrådet respektive Statens konstråd och på regionala och lokala ni-
våer återfinns motsvarande strukturer inom deras kulturförvaltningar.65  

Mangset skrev 2009, med viss reservation, att armlängdsprincip bör förstås som 
ett generellt drag i den nordiska kulturpolitiken och inte en faktiskt styrande princip. 
Mangset menar även att i de nordiska länderna vilka uppvisar en stark socialdemo-
kratisk tradition och där vissa korporatistiska drag förekommer, alltså när statliga 
uppgifter utförs av näring- eller föreningsliv, har principen om armlängdsavstånd 
försvagat. Författarens framtidsprognos är att principen troligen kommer förlora 
ytterligare i betydelse.66 

Kulturpolitiska modeller för stödjande och främjande 
Enligt Anders Frenander, professor i idéhistoria, finns fyra huvudsakliga modeller 
för hur stater kan bedriva kulturpolitik med tillhörande effekter på vem som utför 
vad och i vilket syfte. Dessa kulturpolitiska ideal presenteras i Arkitekter på arm-
längds avstånd? Att studera kulturpolitik och menas vara: 

• Underlättarmodellen i vilken politiken främjar kulturlivet genom direkt 
stödjande aktiviteter i form av sponsring eller indirekt genom till exem-
pel skattelättnader eller hyresreduktioner för att skapa gynnsammare 
förutsättningar för utföraren.  

• Mecenatmodellen är en marknadsinriktad modell som fördelar bidrag 
genom organisation på armlängsavstånd från den politiska styrningen.  

• Arkitektmodellen förordar en aktiv och ingripande stat som tar ett över-
gripande ansvar och infogar kulturpolitiken i en politisk enhet. Staten 
ska inte ha åsikter eller synpunkter på innehållet.  

• Ingenjörsmodellen likställer produktionsmedlen och kulturpolitik. Där 
tar staten fullt bestämmande över konstens innehåll och uttryck.     

Frenander understryker att de nordiska ländernas kulturpolitik är varianter av en 
slags ideal arkitektmodellen. USA exemplifierar underlättarmodellen och England 
motsvarar mecenatmodellen. Ingenjörsmodellen menar Frenander ligger på histori-
ens soptipp med auktoritära staters kulturpolitik som målbild. Totalitära och repres-
siva stater exempelvis nazi-Tyskland och Sovjetunionen framhåller Frenander vara 
modellens representanter.67   

                                                 
65 Mangset, P. (2009). ”The Arm’s Length Principle and the Art Funding System: A Comparative Approach”. 
I: Sokka, S. (red). What about Cultural Policy? Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics, Jyvä-
skylä: Minerva, s. 290 

66 Mangset, 2009, s.295 
67 Valfrid (publiceringsförening)Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 
(2011). Arkitekter på armlängds avstånd?: att studera kulturpolitik. Borås: Institutionen Biblioteks- och in-
formationsvetenskap, Högskolan i Borås 2010, s.2  
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För att ytterligare nyansera hur olika idealmodeller av statlig kulturpolitik kan 
ta sig ytterligare uttryck skriver Per Mangset i Kulturliv og forvaltning: Innføring i 
kulturpolitikk68 om olika kulturpolitiska dimensioner. Då empirin inhämtats från 
europeiska stater där förfarandet är behärskande bär dimensionen namn med inspi-
ration av stat eller område.  

Mangset menar att den franska dimensionen innehåller en stark politisk cen-
tralstyrning med väl utvecklade rättighetsskydd för enskilda konstutövare i frågor 
om till exempel upphovsrätt. En brittiska dimension har en tydligare marknadsori-
entering och beslutsorgan utanför de kulturpolitiska departementstrukturerna. Den 
tyska dimensionen uppvisar en väl utvecklad decentralisering tanke, med fördel-
ning ned på regionalnivåer inom de olika bundesländerna. Mangset menar att det 
går att tala om en nordisk dimension även om den inte framstår som lika säregen 
som de övriga. Typiskt nordiskt anses vara dess korporativa drag med flera olika 
parallella beslutsnivåer i och med både en departementstradition och en decentrali-
sering med olika aktörer på olika beslutsnivåer vilka ska samverka.69 

Begrepp och relevanta perspektiv 

Begreppet museum  
 

Ett fundament för museipolitiken och utredningen Ny museipolitik rör museets än-
damål och dess innehåll. I utredningen presenterades en museidefinition för den 
tänkta museilagen. ”Med ett museum avses i denna lag en institution som bedriver 
utställningsverksamhet som är öppen för allmänheten och som har avlönad perso-
nal.”.70 Efter remissrundan bearbetades lagtexten och den paragraf som fördes in är 
också den definition Myndigheten för kulturanalys använder i arbetet med den nat-
ionella museistatistiken: ”Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för 
allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och imma-
teriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.”71. 
Kategoriseringen av olika typer av museum presenteras här i ett urval av de musei-
former som är av intresse för uppsatsen. Kategorierna har ställts upp av Myndige-
heten för kulturanalys och används i deras statistikarbete, enligt dem finns bland 
annat:  

• Centrala museer är de av riksdagen utsedda museimyndigheter och stif-
telsemuseer med ett antaget riksintresse. I att vara centralmuseum finns 
ett utökat ansvar och uppdrag inom museets specialområde.  

                                                 
68 Mangset, P. (1992). Kulturliv og forvaltning: Innføring i kulturpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget. 
69 Mangset, 1992, S.253 
70 Ny museipolitik, 2015, s.16 
71 SFS 2017:563, Museilag, 2 § 
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• Regionala museer, ofta med länsmuseum i namnet, har en regional hu-
vudman. Ofta ett landsting eller en region, men huvudmannaskapet kan 
även vara delat med en kommun.  

• De kommunala museerna har endast kommunal huvudman.  
• Övriga museer är de utan offentlig instans som huvudman. Till exempel 

privata aktörer. Övriga museer kan ha bidrag eller anslag från offentliga 
instanser utan att det påverkar huvudmannastatus.72   

Kategorin övriga museer är variationsrik och effekten blir att museisektorn i Sve-
rige är svårräknad. I utredningen Tid för kultur sammanfattar utredningen att utöver 
gängse offentliga museiformer finns ett flertal andra varianter av museer i Sverige 
som drivs i olika former och under olika förutsättningar till exempel nämns verks- 
bruks, hembygds- och arbetslivsmuseer.73  

I lagförslaget i Ny museipolitik presenterades en museidefinition vilken avvek 
från den i övrigt internationellt normerande och ofta citerade definitionen som åter-
finns i International Council of Museums (ICOM) etiska riktlinjer vilken lyder:  

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och 
dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, 
förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse materiella och 
immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld.74 

ICOMs definition av vad ett museum är förordas även av Riksorganisationen Sve-
riges museer. Därmed brukar den menas vara den för både utförare och huvudman 
mest spridda formuleringen, nationellt och internationellt, kring vad begreppet mu-
seum avser. 

ICOM har under 2018 uppmanat sina medlemmar att bidra med åsikter och 
formuleringar som ett led i arbetet med att utforma en ny museidefinition. Syftet 
med den nya definitionen är enligt ICOM att den ska svara upp mot samtida utma-
ningar. ICOM menar att museet har och tar ansvar för mer än vad nuvarande skri-
velse visar. Museer är och gör mer än gängse definition. Insamlingen för nya mu-
seidefinitioner var öppen till och med den 20 maj 2019.  Enligt ICOMs webbplats 
är avsikten att presentera den nya definitionen under september 2019.75  

 

                                                 
72 Museer 2017 [Elektronisk resurs]. (2018). Myndigheten för kulturanalys, s.5  
73 Tid för kultur, 2009, s.97 
74 International Council of Museums (2011). ICOMs etiska regler. (2. uppl.) Stockholm: ICOM. 
75 International Council of Museums, Take part in creating a new museum definition- the backbone of ICOM 
http://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/ Besökt 2019-02-25 
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Policynätverk  
 
Det finns ett forskningsområde som undersöker hur policybeslut inom olika sek-
torer och branscher fattas. I Storbritannien kallas dessa domäner för policykommu-
niteter. I USA har denna kontext kallats för järntrianglar. Interaktionen mellan of-
fentliga och privata aktörer föreslås av Adam och Kriesi i The network approach 
samlas i begreppet policynätverk.76        

Kärnan i policynätverk är att aktörer inom ett fält är beroende av varandras 
resurser för att kunna nå sina egna målsättningar och därför blir förståelsen av 
mångfalden av aktörer och relationerna mellan dem viktiga förutsättningar för ana-
lys.77 Adam och Kriesi skriver att policynätverken används som ett analytiskt verk-
tyg och kan undersöka vad som påverkar policyers form och vad som påverkar när 
de framförhandlas.78  

Gemensamt för policynätverkens strukturer är de nationella, internationella och 
domänspecifika sammanhangen som sätter ramarna. Viktig är förståelsen av makt-
fördelning och vilka typer av interaktion som sker inom givet policynätverk för att 
kunna vidare tolka potentiella förändringar, både i sakfrågor och av principbeslut. 
Författarnas slutsats är att nätverkens faktiska påverkan på policyförändringar, 
vilka de menar styrs av både interna och externa faktorer, endast är givande när de 
testas på faktiskt material än det omvända förhållandet.79    

 

Implicit och explicit kulturpolitik  
 
Professor i kulturstudier Jeremy Ahearne beskriver i Cultural policy explicit and 
implicit: a distinction and some uses80 en distinktion mellan motsatsparet implicit 
och explicit kulturpolitik. Explicit kulturpolitik rör allt menar Ahearne som någon 
statsbärande funktion uttrycker vara kulturpolitik. Ett exempel är när ett offentligt 
organ med statlig legitimitets publicerar olika dokument. Den implicita kulturpoli-

                                                 
76 Adam, s. & Kriesi H., “The network approach” I: Sabatier, P.A. & Weible, C.M. (red.) (2014). Theories of 
the policy process. (Third edition). Boulder, CO: Westview Press 

77 Adam & Kriesi, 2014, s.131 
78 Adam & Kriesi 2014, s.147 
79 Adam & Kriesi, 2014, s.148 
80 Ahearne, J., (2009) Cultural policy explicit and implicit: a distinction and some uses, I: International journal 
of cultural policy [Elektronisk resurs]. (2002-). London: Taylor & Francis. 15:2 
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tiken menar Ahearne är de uttryck, värderingar och positioneringar som de kultur-
utövande aktörerna inom strukturerna själva konstituerar genom sitt deltagande och 
utövande.81       

Inom det museipolitiska fältet blir begreppsparet relevant då det är ett behjälp-
ligt verktyg att uppskatta hur mycket kulturpolitiska initiativ en regering driver ge-
nom sitt departement. Begreppsparet kan även användas för att skatta växelverkan 
mellan kulturpolitiken som kommer ovanifrån och underifrån, inom och mellan ett 
områdes eller lands gemensamma kulturuttryck. Kulturpolitik i Ahearnes förståelse 
kan lika gärna utformas i regeringsknutna politiska arenorna som i ett företags sty-
relserum. Sammantaget kan det sägas att kulturpolitiken flyttar ut från kulturdepar-
tementet. Kulturpolitik tar intryck av fler kulturutövande aktörer och på mer kom-
plexa sätt än vad den officiella kulturpolitiska ambitionen uttrycker menar Ahe-
arne.82  

Decentralisering av svensk kulturpolitik 
Roger Blomgren och Jenny Johannisson skriver i Kampen om kulturen83 att en vik-
tig och central princip för svensk välfärdspolitik oavsett politikområde är den om 
en likhet i utbud oberoende av bostadsort. Sedan det kulturpolitiska områdets for-
malisering på 1970-talets med tillhörande reform har decentralisering vunnit mark. 
Fördelningen från centralmakten till regionalnivå är dock betydligt äldre i Sverige 
och kan spåras till 1600-talets länsindelningar.84  

Rollen för den regionala utföraren enligt decentraliseringslogiken är att den ska 
fördela det statligt goda, oavsett om det handlar om skola, sjukvård eller ett kultur-
utbud. Enligt samma logik innehåller det regionala perspektivet en strävan att hävda 
sitt självbestämmande och i möjligaste mån frigöra sig från styrning ovanifrån. 
Blomgren och Johannisson talar om motsättningarna mellan den statliga sprid-
ningen av god kultur enligt likhetsprincipen och den regionala logiken om politisk 
autonomi mot staten som en potentiell konfliktzon.85    

Nationalencyklopedin sammanfattar den kommunala självstyrelsen i att vara 
att lokala enheter ansvarar för kollektivt finansierade förvaltningsuppgifterna. Detta 
gör att kommunens medlemmar har rätt och möjlighet att besluta i frågorna.86 I Sve-
rige är den kommunala självstyrelsen grundlagsskyddad och det finns ett flertal vik-

                                                 
81 Ahearne, J., (2009), s. 143 
82 Ahearne, 2009, s.146f 

83 Blomgren R. och Johannisson J., Decentralisering av svensk kulturpolitik, idéer, argument och resultat, I: 
Svensson, J. & Tomson, K. (red.) (2016). Kampen om kulturen: idéer och förändring på det kulturpolitiska 
fältet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur  
84 Blomgren och Johannisson, 2016, 150 
85 Blomgren och Johannisson, 2016, 149ff 
86 NE.se, sökord: Kommunala självstyrelsen, besökt, 2019-05-20 
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tiga principer reglerade i lag. Dessa lagrum säkerställer att självstyrelsen respekte-
ras understryker medlemsorganisationen Sveriges kommuner och landsting på de-
ras webbplats.87  

 
 
 

                                                 
87 Sveriges kommuner och landsting – Bestämmelser som skyddar självstyrelsen https://skl.se/demokratiled-
ningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/bestammel-
sersomskyddarsjalvstyrelsen.4354.html, besökt 219-05-21 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/bestammelsersomskyddarsjalvstyrelsen.4354.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/bestammelsersomskyddarsjalvstyrelsen.4354.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/bestammelsersomskyddarsjalvstyrelsen.4354.html
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Teori och metod  

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter samt den argumentationsanalytiska 
metod som använts för uppsatsens resultatdel.  

Isomorfism inom organisatoriska fält 
I The iron cage revisited88 sammanfattar DiMaggio och Powell att forskningsområ-
det om organisatoriska fält undersöker varför organisationer inom vissa området 
liknar varandra, varför de skiljer sig åt och vilka drivkrafter de processerna har.  

Definitionen av ett organisatoriskt fält DiMaggio och Powell ger omfattar de 
organisationer som verkar inom ett klart definierat institutionellt område. Det om-
rådet ska kunna särskiljas från andra på institutionella område utav utomstående 
aktörer. Textförfattarna menar att fältets spelregler kräver ett empiriskt underlag för 
att kunna förklaras på ett meningsfullt sätt. Teorin kan inte förekomma erfarenhet-
erna. Viktiga processer i analysarbetet kategoriseras som interaktionen mellan olika 
organisationer inom fältet med mönster av dominans och samverkan och en gräns-
dragning mot andra organisatoriska fält.89 

En grundläggande process kallas isomorfism och används för att förklara varför 
verksamheterna inom ett organisatoriskt fält liknar varandra. Processen drivs av 
bland annat konkurrensmässiga skäl, där marknadsledande metoder och produkter 
imiteras med förhoppning om att nå samma framgång. En annan isomorf drivkraft 
är institutionell anpassning. När förändringar inom en verksamhet sker för att uppnå 
myndigheters krav i syfte att erhålla institutionell legitimitet och därigenom poli-
tiskt inflytande.90 Isomorfism menar DiMaggio och Powell tar sig uttryck på tre 
distinkta sätt.  

• Tvingande genom lagstiftning eller annan extern politisk påtryckning. 
• Härmande om verksamhet börjar likna varandra i fråga om utbud och 

service för att inte tappa attraktionskraft hos användare.  
• Normativ isomorfism är en intern effekt och drivs av en flerledad pro-

fessionalisering.  

Professionaliseringen består av två huvudsakliga aspekter: de anställdas formella 
utbildningsnivå och de nätverk som växer fram mellan de utbildade. Den normativa 

                                                 
88 DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (2002). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective 
rationality in orgnizational fields. Organisationer. (S. 224-237) 
89 DiMaggio och Powell, 1983, s.148 
90 DiMaggio och Powell, 1983, s.150 
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isomorfa processen drivs av att de professionella själva strävar efter att definiera 
sina villkor och arbetsmetoder. Något som kan stå i opposition mot icke-profess-
ionella inom fältet vilka har andra mål och värden.91  

Bilden av motsättande krav kan exemplifieras av föreställda skillnader i mål-
bilder mellan ett museums föremålsintendent och en anställd vid ekonomiavdel-
ningen på samma museum. Skillnad i målbild kan men behöver inte föranleda kon-
flikt.  

När DiMaggio och Powell skrev om organisatoriska fält var fokus riktat på den 
härmande isomorfismen och olika marknadskrafters påverkan inom ett fält. I ett 
senare skede har fler forskare vidgat studierna till tvingande och normerande iso-
morfism genom att vidare undersöka statens roll och funktion.92 I Organizational 
fields: past, present and future skriver Wooten och Hoffman hur det riktades skarp 
kritik mot isomorfismen som en förenklande huvudnyckel men även hur begreppet 
förnyades. Kritiken bestod i att isomorfismen gav för enkla svar kring frågor om 
förändring och tröghet inom organisatoriska fält. DiMaggio och Powells förslag om 
att det var empirin behövde komma först i syfte att förklara teorin hade inverterats 
med tillhörande metodologiska effekter. Teoretiskt antogs utveckling inom ett fält 
innan de ännu inträffat.93  

Reaktionen blev att forskare tog avstånd från den dialogiska isomorfismen och 
organisatoriska fält började betraktas som omstridda. Inom fälten sågs aktörerna nu 
i strid med varandra om resurser, legitimitet och makt. Istället för att fälten drevs 
av dialog beskrev forskarna dem som dynamiska vilka drevs av både konflikt och 
isomorfism.94  

En bärande slutsats för Wooten och Hoffman är att konfliktperspektivet är 
centralt för att förstå organisationers utveckling. De menar att det inom individuella 
verksamheter finns en kollektiv rationalitet som ger drivkraft åt förändringsproces-
ser både inom och mellan verksamheterna.95  

I Organizational implications of institutional pluralism96 skriver Kraatz och 
Block hur verksamheter rör sig inom flera olika institutionella fält samtidigt. Inom 
en och samma verksamhet förväntas en mängd olika typer av krav levas upp till i 
fråga om regleringar, etiska riktlinjer eller annat. För museers olika huvudprocesser 
ligger olika typer av principer till grund för vad som anses vara gott och regelrätt. 
Samlandet har sina principer, vårdandet och visandet har andra. En pluralistisk 
verksamhet enligt Kraatz och Block är många olika saker, för många olika personer, 

                                                 
91 DiMaggio och Powell, 1983, s.152 
92 Wooten, M. & Hoffman, A.J. (2008). Organizational fields: past, present and future. The SAGE handbook of 
organizational institutionalism. S. 132 
93 Wooten och Hoffman, 2008 s.134 
94 Wooten och Hoffman, 2008 s.135 
95 Wooten och Hoffman, 2008 s.143 
96 Kraatz, M.S. & Block, E.S. (2008). Organizational implications of institutional pluralism. The SAGE hand-
book of organizational institutionalism. (S. 243-275) 
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samtidigt. Universiteten kan stå modell i idealbeskrivningen och författarna menar 
att en effekt inom den pluralistiska verksamheten är att den ligger i konflikt och 
konkurrerar med sig själv genom de varierande kraven.97    

Kraatz och Block skriver att inom den nyinstitutionella teoribildningen funge-
rar utförande verksamheter likt kognitiva institutioner för andra aktörer och även 
användarna. Det betyder att verksamheterna inom fältet kommer normera vad som 
är förväntat beteende. Det i förlängningen påverkar användarnas förväntningar och 
beteenden vilket sätter ramarna för vad verksamheterna kommer behöva förhålla 
sig till. Kraatz och Block kallar det för att organisatoriska beteenden styrs på subtila 
men kraftfulla sätt genom denna växelverkan. Därmed kan även flertalet värdegrun-
der legitimeras inom de pluralistiska verksamheterna. I kombination av dessa till-
synes oförenliga krafter framkommer incitament för att en verksamhet kan om-
famna och utföra flera olika logiker samtidigt. Kraatz och Block framhåller att ris-
ker finns för fragmentering i form av mål- och metodkonflikter under processen.98 

Argumentationsanalys och kvalitativa metoder 
Studiens kartläggande syfte som försöker förstå och tolka remissernas innehåll i sitt 
sammanhang intresserar sig för den inre logiken i resonemangen. Därför har en ar-
gumentationsanalytisk metod nyttjats för att sortera innehållet. Generellt kan argu-
mentationsanalysens sägas ha tre primära funktioner: deskriptiv, preskriptiv och ut-
redande. I huvudsak för uppsatsens frågeställningar är det den utredande funktionen 
mest aktuell.99 

Kvalitativ textanalys    
 
Pär Widén skriver i Kvalitativ textanalys100 att textanalys delas in i den första, andra 
och tredje dimensionen.  Dessa dimensioner svarar på olika frågor och samtliga 
dimensioner kan bli aktuella i en textanalys. Den första dimensionen ställer frågor 
om upphovsmannen till texten, den andra fokuserar på textens form och innehåll, 
den tredje dimensionen sätter texten i relation till samhället där den tillkom eller 
läses i. Ett sådant tolkningsarbete är ett grundantagande att texten säger något om 
samhället och dess aktörer.101 

Tillvägagångssättet i det texttolkande arbetet som ledde fram till resultatet i 
denna studie är i huvudsak inriktad på den andra dimensionen. Det är innehållet 

                                                 
97 Kraatz och Block, 2008, s.243 
98 Kraatz och Block, 2008, s.244  
99 Bergström, G. & Boréus, K. (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys. (3., [utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur, s.92ff 
100 Widén, P. (2015). Kvalitativ textanalys. I:Handbok i kvalitativ analys. (S. 176-193). 178f 
101 Widén, 2015, s.179. 
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som kategoriseras och i diskussionen kommer den tredje dimensionens frågeställ-
ningar att ha viss relevans. Den första dimensionens av kvalitativ textanalys har 
använts för att kategorisera remissvaren, detta beskrivs utförligare under rubriken 
källmaterial och urval.  

Widén delar in texter i olika typer och remissvaren, enligt den kategoriseringen, 
är en politisk text. Det betyder att texten skrivits för en formell politisk arena med 
tillhörande genrekonventioner och förväntningar på hur, när och varför texten ska 
läsas. Offentliga texter kan även skapas med förväntningar om att leva upp till spe-
cifika krav en viss texttypen har. I exemplet med politiska texter där de t.ex. ska 
fungera med offentlighetsprincipen.102 Den kvalitativa textanalysen har fyra delmo-
ment menar Widén:  

1. Identifierandet av problemområdet: vad syftar analysen till att under-
söka. Detta ger underlag för ett syfte och tillhörande forskningsfrågor.  

2. Urval av relevant material vilket avgränsas och systematiseras.  
3. Skapandet av analytiska teman vilka tillämpas på materialet.  
4. Analysens utförande är det avslutande momentet vilket är undersök-

ningen av texternas innehåll. 103   

Under respektive avsnitt Källmaterial samt Det museipolitiska fältet enligt re-
missvaren kommer urval, tillskapandet av analytiska teman och den utförda ana-
lysens resultat att presenteras. 

 

Stephen Toulmin och The uses of arguments  
 
Stephen Toulmin var en engelsk filosofi som 1958 utkom med The Uses of argu-
ments. Toulmin beskrev syftet med texten och analysmodellen var att väcka debatt 
för att uppmärksamma det han ansåg vara outforskat och begränsande för logik och 
argumentationsanalys.104 Toulmin menar att mycket fortfarande hämtades direkt 
från den klassiska argumentationsprincipen vilken Aristoteles beskrev redan på 
400-talet: syllogism. I korthet läran att argument är giltiga när en slutsats kan här-
ledas ur två premisser. En uppenbar svaghet menade Toulmin var att formellt giltiga 
syllogismer är giltiga oavsett huruvida premisserna är sanna eller falska, Toulmin 
kallade detta för ett logiskt förtryck.105  

Den praktiska modellen som Toulmin utvecklade utgick från idén att den hu-
vudsakliga funktionen med en argumentation är att inför sig själv rättfärdiga sin 
egen utsaga, snarare än att påstående skall ledas i bevis. Att rättfärdiga ett påstående 
                                                 
102 Widén, 2015, s. 181 
103 Widén, 2015, s. 185ff 
104 Toulmin, S. (1964[1958]). The uses of argument. ([New ed.]). Cambridge: Cambridge Univ. Press, sida 1 
105 Toulmin, 1958 s. 128 
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innebär att producera och framlägga goda skäl för slutsatsen efter att slutsatsen re-
dan är nådd. Toulmins modell intresserar sig för hur rättfärdigandet testar idéer och 
om dessa idéer är värda att försöka spridas i syfte att övertyga. Toulmin ansåg där-
med att argumentation är ett tillbakablickande handlande.106  

Toulmins modell avvisades i ett första skede av kollegorna i Storbritannien men 
texterna och hans idéer fick spridning på de nordamerikanska universiteten. Orla 
Vigsö, professor i retorik vid Göteborgs Universitet, menar att Toulmin idag är en 
viktig centralgestalt inom både europeisk och amerikansk argumentationsteori.107   

Toulmin vidareutvecklade modellen under sin yrkeskarriär och identifierade i 
eget tycke en viktig distinktion mellan två huvudtyper av argument. Den ena kalla-
des substantial och den andra analytic. Substantiella argument värderas efter dess 
innehåll och hänvisar till kunskap utanför pågående argumentation. De analytiska 
argumenten värderas efter dess form och försöker härleda slutsatsen till någon slags 
universell och oföränderlig princip. I ett senare skede utvecklades terminologin men 
samma grundantagande om kommunikativa aspekter fanns kvar. Jonsen och 
Toulmin etablerar 1988 i The abuse of casuistry: a history of moral reasoning in 
nya termer för samma innehåll. Det Toulmin tidigare kallades för analytiska be-
nämns nu teoretiska och de substantiella kallar för praktiska argument.108  Oavsett 
etikett är det innehållsmässigt samma förhållningsätt till en argumentation. Analy-
tisk/teoretisk argumentation stödjer sig i absoluta principer medan en praktiska/sub-
stantiell argumentation kräver ett sammanhang och sina förutsättningar för att bli 
begripligt. Dessa nivåer kan parallellt förekomma i ett och samma resonemang me-
nar Toulmin.109  

Toulminsschema 
I olika översättningar av Toulminsschemats element har det skett viss förskjutning 
av begreppen vilka ska beteckna elementen i analysschemat på engelska.110 Den 
uppsättning av begrepp som används i uppsatsen används kategoriskt och i enlighet 
med hur begreppen presenteras i avsnitten nedan.  

Grundelement hos Toulmin 
Toulmin liknande argumentationen oavsett vilket kontextbundet fält den förs inom 
med en rörelse som går mellan tre obligatoriska grundelement. Ett påstående kräver 

                                                 
106 Toulmin, 1958 s. 6 
107 Jørgensen, C. & Onsberg, M. [Översatt och bearbetad till svenska av Vigsö](2008). Praktisk argumentation: 
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108 Jonsen, A.R. & Toulmin, S. (1989). The abuse of casuistry: a history of moral reasoning. ([New ed.]). 
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109 Toulmin, 1958, s.175 
110 Se vidare för jämförelse Sigrell, Anders, Att övertyga mellan raderna: en retorisk studie om underförstådd-
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en grund och en garant. Garanten presenteras inte alltid explicit utan delas mellan 
sändaren och den tänkte mottagaren i ett socialt och samhälleligt sammanhang111: 

• Påståendet - P (claim) är det överordnade elementet och beskriver det sända-
ren vill uppnå med argumentationen och kan liknas vid sändarens slutmål. Alla 
övriga funktioner är försök att rättfärdiga detta mål. Övriga funktioner funge-
rar klargörande för påståendet.  

• Grunden - G (data) är det direkta stödet för P och görs genom upplysningar 
eller fakta från sändarens sida. Innehållet i G måste vara enklare för motta-
garen att acceptera än P.  

• Garant - Ga (warrant) ska stödja P så att mottagaren kan acceptera det med 
G som grund. Ga är oftast normer, regler eller grundhållningar som är gemen-
samma mellan sändaren och mottagaren.  

 
Exempel:   
Påstående (P): Stina och Sture kommer att missa deadline. (Varför då?)  

Grund (G): De påbörjade inte arbetet i tid.   

Garant (GA): Om en inte börjar arbetet i tid hinner en inte klart.  

Utökade element hos Toulmin 
I Toulmins utökade modell tillkommer ytterligare tre element vilka inte kan existera 
utan att kunna kopplas samman med de obligatoriska: påstående, grund och garant. 
Funktionen med dessa element är alltså modifierande och kan inte stå för sig själv.112  

 
• Styrkemarkör/ S (qualifier) visar graden av säkerhet i P, med grund i Ga och 

spåras genom modala satsadverbial, som till exempel: förmodligen eller 
knappast.  

• Villkor/ V (rebuttal) hänger ihop med S och bemöter eventuella invändningar 
mottagaren kan ha kring garantens villkor.  

• Understöd/U (backing) konkretiserar eller underbygger Ga, gärna med precis 
dokumentation.113  

Exempel:  
Påstående (P) med styrkemarkör (S): Stina och Sture kommer förmodligen att 

missa deadline. (Varför då?) 

                                                 
111 Vigsö, 2008, s.28 
112 Vigsö, 2008, s.28 
113 Vigsö, 2008, s.29 
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Grund (G): De påbörjade inte arbetet i tid.  

Villkor (V): Men det gick ju bra förra gången. (Då de började sent men lyckades 

lämna in i tid) 

Garant (GA): Om man inte börjar arbetet i tid hinner (OBS! eventuellt se: S) man 

inte klart. 

Understöd (U): Förra terminen missade Stina och Sture flera deadline eftersom ar-

betet kom igång för sent.   

 

Tillämpning av Toulminschemat på källmaterialet 
Den huvudsakliga utredande funktionen med argumentationsanalysen var att finna, 
kategorisera och sammanställa kulturpolitiska påståenden i remissvarens innehåll. 
Av platsbrist kommer inte varje enskilt påstående framföras i resultatdelen utan re-
dovisningen sammanfattas i tematiska kategorier. Dessa teman presenteras och be-
lyses med några exempelpåståenden. Även i sammanhanget avvikande påståenden 
får utrymme, vilket kan argumenteras för vara skevt för helheten av remissvaren, 
uppsatsen markerar dock tydligt vad som underbyggds med mängd och vilka påstå-
enden som är solitärer. 

Avsikten med genomgången av innehållet i remisserna är inte att värdera argu-
menten normativt. Om ett påstående är sant/falskt eller bra/dåligt är i samman-
hanget underordnat att det förekomer. Det intressanta har ansetts vara att den sva-
rande har bedömt något vara viktigt nog att det behöver skrivas i remissvaret. Då 
oavsett om det rör utredningens huvudförslag eller den egna verksamheten. Eller 
som i vissa fall, helt aparta särintressen. I nästa avsnitt presenteras källmaterialet.  
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Källmaterial  

Urval och avgränsningar 
Källmaterialet vilket i studiens fall är de remisserna som museer och dess huvud-
män lämnade i samband med remissrundan till Ny museipolitik. Alla inkomna hand-
lingar under remissperioden för Ny museipolitik har diarieförts på Kulturdeparte-
mentet under Ku2015/02515/KL och går att återfinna på Regeringskansliets webb-
plats.114 Nedan presenteras det aktuella urvalet för studien.115 I studien kategorisera-
des samtliga remissvar och från detta gjordes urvalet kring vilka texter vilka skulle 
granskas med modellen för argumentationsanalys.116  

Museisektorn i Sverige är mångsidig i betydelsen variationen för och av utfö-
rande är stor och mångfacetterad. Riksantikvarieämbetet har till exempel fått i upp-
drag att undersöka hur många museer i Sverige som omfattas av museilagen, då det 
sedan tidigare saknats ett entydigt svar på frågan. Nedan presenteras det urval av 
remisser som studiens resultat är en effekt av.  

Tabell 2: Alla remisser 

Svarande Museer Huvudmän Statliga 

myndigheter 

Övriga  Totalt 

Antal 45 37 38 73 195 

Tabellen visar en sammanställning av alla inkomna remissvar som Kulturdepartementet redovisat 
under diarienumret Ku2015/02515/KL till ny Museipolitik SOU2015:89 

 
Under diarienumret fanns fyra remisser där innehållet inte överensstämde med ru-
briken på regeringskansliets webbplats. Efter mailkontakt med Kulturdepartemen-
tets registrator den 15 november 2018 lämnades förklaringen att det rörde sig om 
felmärkningar i registreringen. Det kunde vidare konstateras att det inte fanns yt-
terligare handlingar från huvudmän eller museer.117 Efter uppföljning och säkerstäl-
landet kring antalet remisser var konsekvensen av urvalsprincipen att 82 remissvar 
var av intresse för denna studie.  

Med museum avsågs i kategoriseringen den som i sitt remissvar menar sig själv 
bedriva museal verksamhet och mottog verksamhetsbidrag för att kunna upprätt-
hålla publika utställningar. Det resulterade i 45 svarande remissinstanser vilka var 
                                                 
114 Regeringskansliet, remisser, https://www.regeringen.se/remisser/2015/12/remiss-sou-201589-ny-museipo-
litik/, Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik – Åtkommen 2019-05-20 
115 En fullständig urval av remissvaren finns i textförfattarens ägo.   
116 Kategoriserat samt bearbetat material för den empiriska undersökningen finns i textförfattarens ägo.   
117 Mailkorrespendens, Kulturdepartementet, Enheten för kulturarv och livsmiljö, 15 november 2018, i textför-
fattarens ägo 

https://www.regeringen.se/remisser/2015/12/remiss-sou-201589-ny-museipolitik/
https://www.regeringen.se/remisser/2015/12/remiss-sou-201589-ny-museipolitik/


 31 

av intresse för uppsatsen. Kategoriseringen gör inte skillnad på ett allmänt museum 
eller ett privat. Det kan vara av intresse att notera att en del remissinstanser omfattas 
av flera olika separata verksamheter. I fallet med Göteborgsstadsmuseum framgår 
det inte att flera aktörer samsas under samma remiss. I fallet Livrustkammaren och 
Skoklosters slott med stiftelsen Hallwyllska museét framgår det av namnet att flera 
verksamheter svarar inom samma organisation. Oavsett de olika sätten att organi-
sera har en remiss betraktats som ett informationsbärande dokument med en avsän-
dare.  

Vidare kan Nätverket Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) nämnas då de 
samlar många remissvarande inom nätverket. Nätverket själv lämnade inte själva 
ett remissvar. Däremot lämnade Statens försvarshistoriska museer och Statens ma-
ritima och transporthistoriska museum remissvar vilka leder nätverket.118  

Tabell 3: Remisvarande museer

Ájtte: Svenskt fjäll- och samemuseum 

Arbetets museum 

Arsenalen 

Blekinge museum 

Bohusläns museum 

Brigadmuseum AB 

Dalarnas museum 

Flygmuseet F21 

Forum för levande historia 

Gotlands museum 

Göteborgsstadsmuseum  

Jamtli, Länsmuseum i Jämtlands län 

Jönköpings läns museum   

Kalmar konstmuseum 

Kalmar läns museum 

Karlsborgs Fästningsmuseum 

Livrustkammaren och Skoklosters 

slott med stiftelsen Hallwyllska 

museét 

                                                 
118 SMHA, Om SMHA: Museinätverket, https://www.smha.se/aktiviteter/om-smha/ besökt 2019-06-05 

Länsmuseet Gävleborg 

Länsmuseet Västernorrland 

Moderna Museet 

Nationalmuseum med Prins Eugens 

Waldemarsudde  

Naturhistoriska riksmuseet  

Norrbottens museum 

Postmuseum 

Regionmuseet Kristianstad 

Riksidrottsmuseet 

Skellefteå Museum 

Statens centrum för arkitektur och 

design  

Statens försvarshistoriska museer 

Statens historiska museer  

Statens maritima museer  

Statens museum för världskultur 

Stiftelsen Aeroseum 

Stiftelsen Göteborgs maritima  

https://www.smha.se/aktiviteter/om-smha/
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centrum 

Stiftelsen Hallands länsmuseum 

Stiftelsen Krigsflygfält 16: 

Brattforsheden 

Stiftelsen Nordiska museet 

Stiftelsen Skansen 

Stiftelsen Upplandsmuseet 

Sörmlands museum 

Tekniska museet 

Teleseum 

Vaxholmsfästning 

Västerbottens museum 

Östergötlands museum 

Tabellen 3 redovisar de 45 remissvarande museerna och påståenden från deras remissvar kommer 
att redovisas under museikategorin.  
 
Med huvudman avsågs i urvalet den aktör som är huvudsaklig bidragsgivare eller 
har inskrivet i sina styrdokument att de är huvudman till något eller några museer. 
Totalt inkom 37 huvudmän med remissvar.  

Tabell 4: Svarande huvudmän 

Arjeplogs kommun 

Borås stad 

Enköpings kommun 

Eskilstuna kommun 

Falkenbergs kommun 

Göteborgs stad 

Helsingborg stad 

Kalmar Kommun 

Karlshamn kommun 

Landstingen i Dalarna 

Landstinget i Kalmar län 

Landstinget i Sörmland 

Landstinget i Uppsala län 

Landstinget i Västernorrland 

Landstinget i Västmanland 

Lycksele kommun 

Malmö stad 

Nacka kommun 

Region Blekinge 

Region Gävleborg 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Halland 

Region Kronoberg 

Region Skåne 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

Region Örebro 

Region Östergötland 

Skellefteå kommun 

Stockholm läns landsting 

Stockholms stad 

Umeå kommun 

Uppsala kommun 

Västarvet  

Region Västra Götaland 

Växjö kommun 
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Östersund kommun 

Tabellen 4 räknar upp de 37 kommuner eller regioner/landsting vars påståenden från deras re-
missvar i uppsatsen kommer att redovisas under kategorin huvudmän.   

 
Ett klargörande behövs dels för Stockholms stad dels Västarvet. I Stockholm stads 
remiss lämnades tre påståenden av tre olika avsändare. Det var föredragande bor-
garråd, stadsledningskontoret och kulturnämnden. Påståenden från den remissen 
samlas under Stockholms stad, men vid närläsning iakttas en viss spridning i påstå-
endena. Det har för den här uppsatsens resultat inte ansetts påverka i tillräcklig grad 
för att separera avsändarna i tre underkategorier.119 Västarvet är Västra Götalands-
regionens natur- och kulturarvsförvaltning som samlar 49 kommuner.  

Forskningsetiska överväganden 
 

Vetenskapsrådets position är att forskning inom humanistisk-samhällsvetenskap är 
en integrerad och fundamental del av samhällsutvecklingen. De beskriver hur krav 
för god forskningsetik inte ska ses som absoluta utan behöver värderas i varje en-
skilt fall.120 De fyra grundprinciperna (informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 
och nyttjadekravet) bedöms i den här studien inte vara aktuella för prövning. Käll-
materialet är offentliga handlingar. Med stöd i tryckfrihetsordningens 2 kapitels 
portalparagraf §1 vilken ger varje svensk medborgare rätt att ta del av offentliga 
handlingar i syfte att säkerställa möjligheter att som medborgare upplysa sig och 
kunna föra ett fritt meningsutbyte.121  

Om grundlagen garanterar enskilda medborgares rätt att ta del av handlingsof-
fentlighet anses ett vetenskapligt anspråk på insyn i rättsprocessen vara än mer rim-
lig. Då inget av uthämtat material från Regeringskansliets webbplats har begränsats 
av sekretess handlar de forskningsetiska överväganden snarare om transparens. 
Därför redovisas källmaterial och tillvägagångssätt öppet och sökbart. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att uppsatsen följer en god forskaretik då 
etiska överväganden gjorts utan att eventuella konflikter kunna påvisas inom rim-
lighetens gräns. Med stöd i tryckfrihetsordningen och handlingsoffentligheten kom-
mer resultatredovisningen ta sin början i avsnittet nedan.       

                                                 
119 Se Stockholms Stads, Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik, Diarienummer: Ku2015/02515/KL, Regerings-
kansliet 
120 Vetenskapsrådet (2004). Codex: regler och riktlinjer för forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 
121 TF 2 kap §1 
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Det museipolitiska fältet enligt remissvaren 

Ambitionen med resultatredovisningen och analysen är att sammanfatta en helhet 
och påvisa intressanta detaljer i remissvaren. Detta kan gälla både kring konsensus 
eller konflikt inom ramen för de teman som presenteras nedan. Resultatredovis-
ningens innehåll är uteslutande från angivet källmaterial. Alla kulturpolitiska påstå-
enden från museer och huvudmän sorterades under åtta underkategorier vilka går 
att härleda från utredningens förslag i Ny museipolitik.122 Viss modifiering av äm-
nesrubriken skedde för att fånga upp vad remissvarande berört i sitt innehåll.  

Huvudprincipen för sorteringen var att det identifierade påståendet, enligt 
Toulminschemat, alltid tillhörde någon av de skapade kategorierna. Ett påståendes 
ämne har vidare ansetts vara ömsesidigt uteslutande i systematiseringsarbetet. Flera 
påståenden tangerar innehållsmässigt mer än ett ämne och för att undvika oklarheter 
användes en konsekvent viktning av svaren. I värderingen av påståenden har en 
princip om huvudsakligt ämnestillhörighet nyttjats i betydelsen att ett påstående 
endast kan tillhöra ett ämne, varken mer eller mindre. De teman som använts i ana-
lysen är och presenteras nedan är: 

• Museilag rör påståenden gällande föreslagen museilag. Både avseende for-
muleringar om innehåll, effekt och utformning kring lagstiftning.  

• Ny myndighet rör påståenden gällande förslag om en ny myndighet för mu-
seer och utställningar. Temat innehåller även påståenden om nuvarande 
myndigheters ansvar eller förslag avseende utveckling av dessa.  

• Samlingar och gallring rör påståenden om samlingarnas vårdande och an-
vändandet. Frågor om accession och repatrieringskrav, arkeologiskt mass-
material samt fyndmaterial som statligt lösöre samlas under temat.   

• Samverkan i hela landet rör påståenden om fysiska samarbeten i form av 
vandringsutställningar och kompetensutveckling genom museinätverk. Te-
mat visar även möjligheter och hinder vid utlån och deponering av artefak-
ter. Decentraliseringsdiskussioner samlas under temat.     

• Ekonomi och finansiering rör alla påståenden som berör finansiering, verk-
samhetsbidrag, projektpengar, museibutik och –kaféverksamhet har räknats 
som ekonomi.   

• Museets roll och funktion i samhället rör påståenden om vad ett museum 
ska vara och göra i samhället. Temat samlar även påståenden om hur relat-
ionen mellan museum och besökaren eller i vissa fall icke-besökare till den 
publika verksamheten bör fungera.  

• Kunskapsuppbyggnad och kvalitetssäkring handlar om det föreslagna peer-
review system för inomsektoriell granskning av museer. Här samlas även 

                                                 
122 Ny museipolitik, 2015, kapitel 10-12 
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påståenden om forskning vid museerna och personalkompetens och -sam-
mansättning.      

• Övrigt: Påståenden utan uppenbar kategori redovisas separat under övrigt 
för att inte försvinna i mängden av mer överensstämmande påståenden inom 
respektive kategori. Frågor kring digitalisering oavsett form redovisas under 
rubriken övrigt.    

Resultatredovisningen sker tematiskt efter de åtta rubrikerna där museer och hu-
vudman redovisas separat innan en komparativ analys genomförs. Nedankom-
mande avsnitt ska svara på uppsatsens forskningsfrågor om innehållet i det musei-
politiska fältet enligt remissvaren samt hur likheter och skillnader i svaren kan säga 
något om verksamheternas möjligheter och utmaningar. 

Överblick av resultatet: museipolitiska påståenden 
45 svarande museer lämnade tillsammans 604 kulturpolitiska påståenden. 37 hu-
vudmän till museal verksamhet inkom med svar och i dessa har sammanlagt 371 
påståenden uttryckts. Dessa fördelades enligt nedanstående tabell. 

Tabell 5: Visar samtliga påståenden under kategoriserat tema 

 Museer Huvudman Totalt 

Museilag 140 84 224 

Ny myndighet 104 57 168 

Samling och gall-

ring 

67 18 85 

Samverkan 65 48 113 

Ekonomi 63 29 89 

Museets roll och 

funktion 

58 38 96 

Kunskapsupp-

byggnad 

46 44 90 

Övrigt 61 53 114 

Totalt 604 371 975 

Tabell 5 visar bland annat hur museerna i sina skrivelser lämnar fler påståenden än dess huvudmän 
som rör museipolitiska omständigheter. 

 



 36 

Tema 1: En museilag för de allmänna museerna 
Temat presenterar och analyserar de påståenden som rör utredningens förslag kring 
att definiera och reglera det allmänna museiväsendet i Sverige genom lagstiftning.   

Om museilagstiftning enligt museer  
Sammanlagd ställer sig strax under hälften av svarande museer positiva till införan-
det av en museilag. Nyttan jämförs med de liknande lagrum vilka gäller för biblio-
tek- och arkivverksamhet. Symbolvärdet i att driva verksamheter vilka behöver re-
gleras i lag menas vara stort. De tillstyrkande museerna menar att lagen stärker sek-
tors ställning och genomslag. Både en privataktör som Postmuseum och ett läns-
museum som Jamtli ser nyttan i att samla museer under styrande principer bortom 
huvudmannaskap. Det framhålls vara ett viktigt steg i det fortsatta arbetet att skydda 
kulturarvet. Flera statliga aktörer påpekar att reglering av de statliga centralmuse-
erna redan sker på det sätt utredningen föreslår men att övriga sektorn skulle ha 
nytta av lagen som drivkraft för en professionalisering.  

 Fyra museer avstyrker förslaget till ny museilag varav Flygmuseet F 21 avstyr-
ker hela upplägget med en ny museipolitik. De övriga i opposition mot lagförslaget 
är de statliga och tillika centralmuseerna: Nordiska museet, Moderna Museet och 
Naturhistoriska riksmuseet. De grundar påståendet i att lagförslaget har en för snäv 
syn på museiverksamhet och därför riskerar hämma viktigt utvecklingsarbete.  

Museerna framhåller avståndet, på något sätt, mellan huvudman och utförare 
som särskilt angelägen att beakta i en museilagstiftning. Till exempel Statens Ma-
ritima museum definierar den fria ställningen i att vara en kunskapsinstitution som 
på ett reflekterande sätt ska belysa historia och samtid genom olika perspektiv. Un-
der förslaget om museet fria och oberoende ställning lyfter några av museerna prin-
cipen om armlängdsavstånd med en förmaning om att innehållet i förslaget är för 
vagt. Något som föranleder att både statliga och länsmuseer påpekar bristerna med 
en lag som saknar sanktionsmöjligheter. Statens försvarshistoriska museum med 
fler skriver i liknande resonemang att en huvudman måste kunna ingripa och korri-
gera om uppenbara felaktigheter sker på ett museum. Naturhistoriska riksmuseet 
skriver att det inte ska förutsättas att en museiledning garanterar goda värden och 
att huvudmännen står för något demokratiskt olämpligt. Vidare ställer sig flera frå-
gande kring hur lagen ska hantera eventuella lagbrott. Vad konsekvensen blir vid 
ett misslyckande är oklart och vissa påtalar att en lag utan tillsyn är per definition 
tämligen svag. 

Museidefinition enligt museer 
Utredningens förslag om museilagen innehöll en skrivelse om vad ett museum är. 
22 olika museer påtalar, i olika hårda formuleringar, att ICOMs museidefinition är 
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den internationellt vedertagna inom branschen och att föredra framför Ny museipo-
litiks egenkomponerade. En annan frekvent kritik kring museidefinition är att den 
menas missa att beskriva museers kärnverksamhet. Arbetets museum undrar om det 
inte är att föredra om lagen definierar vilka som omfattas av den utan att definiera 
vad ett museum är. Definitionen i förslaget påstås skapa en gränsdragningsproble-
matik. Kalmar konstmuseum exemplifierar med den egna verksamheten i syfte att 
belysa hur aktörer som av användarna upplevs vara museum hamnar mellan sto-
larna. Då de inte har egna samlingar men bedriver utställningsverksamhet och fi-
nansieras av offentliga medel men har en ideell förening som huvudman. De före-
slår att den som ingår i kultursamverkansmodellen även bör omfattas av lagen. Sta-
tens maritima museum ser gärna en kompromiss där en modifierad variant av 
ICOMs definition används för att bättre passa svenska förutsättningar, specifikt att 
skriva bort non-profit kravet.123 En återkommande mening från flera här exemplifi-
erat av Tekniska museet, framhåller att det primära med lagen måste vara att skydda 
kulturarvet, inte fastna i frågor kring effekter av huvudmannaskap. 

Specifika påståenden kopplade till en lagreglering enligt museer 
Remisserna innehöll 18 påståenden om tillägg till lagen, med ytterst blandat inne-
håll. En del beskrev farhågor om att hamna utanför ytterligare finansiering och det 
talas om risker för att lagstiftning kan skapa ett A- och B-lag i sektorn 

 I de generella påståendena märks specifika sakfrågor vilka troligen är av sär-
skild vikt för just det svarande museet även om frågeställningen presenteras vara 
generell för sektorn. Att till exempel Statens museum för världskultur lyfter globala 
repatrieringskrav som en särskilt angelägen fråga kan härledas till sammansätt-
ningen av deras samlingar.  Reaktioner kring ändringen i kulturmiljölagen lämnas 
av fem länsmuseer. De tar tillfället i akt att lyfta hur de menar att staten har dålig 
koll på det omfattande kulturmiljöarbetet länsmuseerna utför. De menar att lagför-
slaget är vridet mot statlig museiverksamhet att avsaknaden av en neutral skrivelse 
är en konsekvens av centralism. Göteborgsstadsmuseum menar att det vore olyck-
ligt att i kulturmiljölagen byta ut det etablerade vårda mot förvalta. Det måste tyd-
ligt definieras vad det nya begreppet skulle innebära för verksamheterna eftersom 
formuleringen blir styrande för hur samlingarna ska hållas relevanta.    

Förslaget om tillgänglighet till utställningarna och annan publik verksamhet vid 
museerna menar flera ställer alldeles för höga krav. Det menas kommer att kosta 
alldeles för mycket resurser att genomdriva. Särskilt museer som driver verksamhet 
i kulturhistoriska byggnader är angelägna om att framhålla det. Exempelvis ut-
trycker museimyndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen 
Hallwyllska museét oro över effekterna vid skärpta krav. Statens försvarshistoriska 
museer konstaterar att om förslaget realiseras ställer museilagen högre tillgänglig-
hetskrav än vad diskrimineringslagen gör för andra typer av allmänna platser. Tre 

                                                 
123 Se ICOMs definitionunder Begreppet museum: ”utan vinstintresse tjäna allmänheten”.  
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museer menar att utredningens förslag om kunskapsuppbyggnad vid museerna på 
liknande sätt ställer orimligt höga krav. För att mildra lagkravet ges motförslag från 
svarande om att museer efter förmåga i möjligaste mån ska bidra till forskning.  

I förslaget om museilag fanns ett kriterium om avlönad personal för att omfattas 
av lagen. Önskemål om klargörande kring vem som avlönas och för vad lyfter flera 
museer och menar att avlönad personal i sammanhanget måste betyda med adekvat 
utbildning för museets kärnverksamhet.  

Sammanfattning av museers åsikter om en museilag 
Generellt anser museerna att ett lagrum som reglerar museisektorn är positivt. Det 
som särskilt märks är påståenden om museiverksamheternas bidrag till det demo-
kratiska samhället och att lagen kommer skydda det. Hänvisning till motsvarande 
lagstiftning inom övriga ABM-verksamheter görs. Många av remissvaren lyfter 
armlängdsavstånd som principiellt viktig att markera i lagen. Bland de positiva mu-
seerna märks en oro där osäkerhet kring tillsyn och tillämpning av lagen samt oklar-
heter i gränsdragning är återkommande. En handfull centralmuseer avstyrker lagen 
och menar att det finns andra enklare sätt att reglera verksamheterna. Vissa museers 
specifika utmaningar presenteras vara generella för sektorn till exempel i arbetet 
med kulturmiljö, tillgänglighet eller samlingarnas sammansättning.   

 

Om museilagstiftning enligt huvudmän 
En majoritet av påståenden från huvudmän ser nyttan med en samlande museilag 
och menar att det är ett rimligt uttryck för en statlig museipolitik. Hänvisning sker 
till liknande styrning av bibliotek- och arkivområdet. Den huvudsakliga fördelen 
menar huvudman är att den stärker museernas ställning i samhället. Effekten av att 
ha starka och fria museer menas vara att det bidra till det demokratiska samhällets 
utveckling. Flera, region Östergötland får exemplifiera, ställer sig bakom tanken på 
en lag men betonar att den inte ska leda till detaljstyrning av verksamheterna. Väs-
tarvet framhåller att lagstiftning är fel väg att gå. De skriver att staten kan driva 
museipolitik och uppnå utredningens intentioner med redan existerande lagstiftning 
utan att stifta ny.  

Sju remissinstanser avstyrker direkt förslaget till en museilag. Lagstiftning me-
nas vara överflödigt enligt huvudmännen då det redan finns andra lagar och sty-
rande dokument vilka reglerar sektorn. Nacka kommun och Stockholms stad menar 
att den kommunala självstyrelsen är överlägset museets självbestämmande och me-
nar därför att frågan måste utredas vidare. Landstinget i Sörmland ställer sig und-
rande till varför utredningen vill lagstifta i något som för landstinget är en frivillig 
verksamhet. Det föreslås att de nationella kulturpolitiska målen istället kan utveck-
las vidare och fungera vägledande. 



 39 

 Helsingborg stad med flera tillägger i kritiken att lagen gör sig själv en otjänst 
genom att vara uddlöst skriven, i betydelsen sakna sanktionsmöjligheter, och mät-
bara parametrar. Andra farhågor huvudmännen påtalar är att sektorn riskerar bli 
likriktad av lagstiftningen, att den kan bli inskränkande avseende museers fria ställ-
ning och bli för kostsam. Det sistnämnda särskilt för kommunala och regionala ak-
törer då det menas att kostnadsbilden inte stämmer eftersom förslaget modulerats 
efter centralmuseernas förutsättningar.     

Museidefinition och museers ändamål enligt huvudmän 
Utvecklingsförslag från huvudmännen behandlar de paragraferna där lagens om-
fattning och museers ändamål beskrivs. Region Halland påtalar att det råder be-
greppsförvirring när Ny museipolitik ibland talar om det allmänna museiväsendet 
och nämner självbestämmande stiftelser. På liknande sätt ställer sig vissa huvud-
män undrande om när förslagen gäller alla museer och vad som gäller endast de 
statliga museerna. Stockholm stad ger förslag på att ett uppdrag liknande public 
service vore lämpligt att formulera. De menar att avsedda museers verksamheter 
ska vara självständiga i förhållande till olika intressen i samhället. De föreslår att 
verksamheter om ett museum har mer än 50 procents finansiering av offentliga me-
del ska det räknas till det allmänna museiväsendet.  

Sju svarande menar att de i huvudsak ser fördelar med föreslagen museilag men 
de ställer sig frågande till att utredaren underlåtit att använda den av ICOMs inter-
nationellt vedertagna definitionen. Flera huvudmän vill att ICOMs definition ska 
gälla och Eskilstuna kommun tillägger att konsthallar bör omfattas av lagen.  

Ytterligare påståenden vilka tangerar andra politik- eller verksamhetsområden 
märks särskilt från de aktörer som övergått i eller var på väg mot regionsamarbeten 
från tidigare landstingsstrukturer. Västra Götalandsregionen och Västarvet menar 
att det är fel väg att gå med en centrallagstiftning i det skedet regionreformen var.  

Sammanfattning huvudmäns åsikter om en museilag 
35 påståenden bifaller föreslagen museilag direkt eller menar att det finns en nytta 
i en samlande lagstiftning. Vissa önskemål om vidare utredningar i vissa sakfrågor 
framkommer. Nästan lika många påståenden avstyrkte förslaget eller önskade kraf-
tigare modifieringar av dess utformning. I sammanhanget märktes särskilt åsikter 
om att den kommunala självstyrelsen och andra lagar redan fungerar reglerande. 
Utredningens förslag om museidefinition, vilken avvek från ICOMs, var en detalj-
fråga som skapade enhetliga motreaktioner.     

Komparativ analys av påståenden om museilag  
Majoriteten av de förslag och ställningstaganden museer och huvudmän ger i sina 
remissvar behandlar lagstiftningen, det ena av utredningens huvudförslag. Det po-
sitiva med lagstiftning framhålls av både utförare och huvudman är en förväntad 
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statushöjning för sektorn generellt. Jämförelsen med andra ABM-institutioner tyder 
på både vad Powell och DiMaggio kallar för härmande och normativ isomorfism.124 
Verksamheterna närhet och insyn om varandras verksamheter samt professionens 
integrerade arbete öppnar för att fältet är större än den egna sektorn. 

  Museerna är utförligare än huvudmännen då de beskriver sin egen funktion 
för det demokratiska samtalet och samhällsutvecklingen. Museerna lämnar påstå-
enden kring verksamhetens innehåll medan huvudmän i högre utsträckning talar om 
ramarna för verksamheten. En gemensam fråga är avståndet mellan utövare och 
huvudman. Olika resonemang kring hur, när och varför det kan tänkas behövas in-
gripas mot en museiledning om den missköter verksamheten förs. Vad som kan 
tänkas gå fel och hur uddlös lagen menas vara skriven visar på en växelverkan mel-
lan kulturpolitik som kommer både under och ovanifrån. Lagens många syften kan 
diskusteras d det uttrycks en viss paradox. Den ska garantera museets fria ställning 
utan att straffa misslyckanden och ändå vara för skarp nog att agera kraftfullt om 
det sker oriktigheter. Lagen ska göra mycket. Museer om de förstås vara pluralist-
iska institutioner, många saker för många olika människor samtidigt, öppnar för att 
flera logiker och värdegrunder kan samexistera i olika delar av verksamheten. Där-
med är till synes motsatta önskemål inte oväntade.125     

 Det stora problemområdet både museer och huvudmän pekar ut gäller utred-
ningens från internationell norm avvikande museidefinition. Museerna listar vad de 
framhåller vara de negativa effekterna om den alternativa skrivelsen kommer att 
tillämpas. Huvudmän framhåller risker i form av likriktning av sektorn och förhöjda 
kostnader.  De få avstyrkande museer och huvudmän till förslaget menar att sektorn 
redan är tillräckligt reglerad i form av andra redan existerande styrdokument. De 
ser snarare nytta i utvecklade kulturpolitiskamål. Bredden och variationen, eller 
kanske avsaknaden av variation i svaren kan ses var ett uttryck för det Frenander 
kallar arkitektmodell på kulturpolitiken. Staten sätter ramar och verksamheterna el-
ler andra tillsatta expertgrupper har bestämmande över dess innehåll.126 Mangset 
talar även om en slags nordisk kulturpolitiskdimension där både departement och 
decentraliserade fattar på flera olika parallella nivåer.127 Det vill säga att en analys 
om vad huvudmän och museer påstår rör sig inom olika beslutsnivåer där liknande 
utmaningar och behov gör sig gällande.           

                                                 
124 Powell och DiMaggio, 1983, s.152 
125 Kraatz & Block, 2008, s.244 

126 Frenander et al, 2010, s.2 
127 Mangset, 1992, s.253 
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Tema 2: En ny myndighet för museer och utställningar 
Avsnittet presenterar påståenden om utredningens förslag att etablera en ny myn-
dighet för museer och utställningar vilken ska delfinansieras genom nedläggningen 
av Rikuställningar.128 

En ny myndighet enligt museer 
Sju museer tillstyrker förslaget om en ny museimyndighet då framhålls nyttan med 
en ny kontaktyta mellan departement och politik. Tillstyrkande lyfter fram fördelar 
med att samla kompetens på ett ställe. Bland de positiva rösterna observeras även 
vissa farhågor, det lyfts till exempel att museisverige är litet.   

18 museer avstyrker förslaget om en ny myndighet. I spetsen går medlemmar i 
nätverket Svenskt Militärhistoriskt arv. De menar att en förändring vore ytterst 
olycklig och påstår att det saknas ett behov av en ny myndighet. Vidare ifrågasätts 
effektiviteten med den eventuellt nya myndigheten. Det menas redan finns många 
olika myndigheter inom kultursektorn och ytterligare en är inte önskvärt. Jönkö-
pings läns museum framhåller att färre myndigheter på kulturområdet är att föredra. 
Det anses fördelaktigt om administrativa kostnader och antal kommunikationspart-
ner kan hållas nere, något ytterligare en myndighet menas motverka. 

Ytterligare fyra museer tycker att det finns för många obesvarade frågor vilket 
omöjliggör ett ställningstagande kring en ny myndighets lämplighet eller inte. I 
sammanhanget har ett underlåtande att tillstyrka förslaget bedömt fylla funktionen 
av att säga nej till utredningens förslag. Vidare uttrycks bekymmer från ett tiotal 
museer vilka är tveksamma till dimensionering av den nya myndighetens storlek 
och personalbehov: orimligt, för liten, i underkant och utan förmåga att verka of-
fensivt och trovärdigt blir omdömena.  

Gotlands museum föreslår att den nya myndigheten ska ligga på Gotland, där 
Riksutställningar är sedan tidigare beläget. Att lokalisera där menar Statens för-
svarsmuseum försvårar och fördyrar myndighetens arbete men de tillägger ett på-
stående om att det nog ska förstås som ett yttryck för dåvarande stats- och civilmi-
nisterns decentraliseringsambition.  

Riksutställningar enligt museer 
I huvudsak är det länsmuseerna som tar Riksutställningars i försvar mot en ned-
läggning. Även vissa centralmuseer påtalar att Riksutställningar är en värdefull re-
surs för länsmuseerna. Det särskilt förtjänstfulla arbetet Riksutställningar utför an-
ses vara omvärldsbevakningen och utvecklingsarbetet, då särskilt inom det pedago-
giska området. Den samlade åsikten är att om Riksutställningar läggs ned behöver 
samma stödfunktioner finnas kvar. Dalarnas museum påpekar Ny Museipolitiks 

                                                 
128 Ny Museipolitik, s.294-306 
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slutsats om att det är i huvudsak länsmuseerna som har nytta av och använder Riks-
utställningar som viktigt resurs.129  

De behov museerna lyfter som viktiga för myndigheten att ansvara för och vilka 
stödjande funktioner som behövs menas av många vara statistik, bidragsfördelning 
och omvärldsanalys. Myndigheten bör även verka samordnandet av olika funkt-
ioner: stöd med kedjan av kulturmiljöarbetet för länsmuseerna och infrastruktur för 
digitaliseringsarbetet bland centralmuseerna.  

Sammanfattning museer om en ny myndighet 
Majoriteten av svarande museer avstyrker förslaget om en ny myndighet. De som 
tillstyrker förslaget uttryck vissa farhågor. Kritik framförs kring syftet med en ny 
myndighet och dess uppdrag. Den föreslagna myndighetens storlek och vad de 
kommer klara av att bistå med ifrågasätts. Kring nedläggningen av Riksutställ-
ningar märks skillnader i utförares inställning och det huvudsakligt viktiga är att 
funktionerna blir kvar. Museisektorn omtalas som splittrad med varierande behov 
och utmaningar.         

En ny myndighet enligt huvudmän 
Sju huvudmän påstår att en ny myndighet är positivt att införa. I huvudmännens 
svar syns en spridning om vilka funktioner myndigheten bör ha och vilka som de 
ska arbeta mot. Region Skåne menar att den nya myndigheten bara ska omfatta de 
statliga museerna och inte de som ingår i samverkansmodellen. Östersund kommun 
och Växjö kommun har tolkat att den nya myndigheten ska vara samlande för alla 
museer. Förslag om ytterligare uppdrag för den nya myndighetens presenteras lik-
nande med de övergripande uppdrag Kungliga biblioteket respektive Riksarkivet 
har för sina områden. 

Hälften av huvudmännen ställer sig frågande, tveksamma eller kritiska till för-
slaget om en ny museimyndighet. Särskilt är den nya myndighetens storlek ifråga-
satt. Den anses för liten och därmed inkapabel att bidra med det utredningen före-
slår. Huvudmännen menar att initiativ till att stärka upp museistrukturerna positiva 
men ifrågasätter fler små myndigheter. Det menas att flera mindre myndigheter 
skapar ytterligare onödiga administrativa behov och risk för bristande kommuni-
kationen mellan dessa. Fyra påståden efterlyser en grundligare analys av myndig-
hetens ekonomiska förutsättningar i relation till förslagets önskade effekter. Det an-
tyds att en underfinansierad myndighet kan få svårt att nå upp till den högt ställda 
ambitionen.   

Ett 20-tal påståenden tar inte ställning till sakfrågan om ny myndighet eller 
nedläggning utan för istället principiella resonemang kring vilka funktionerna be-
höver för att stärka sektorn. Det huvudmän framhåller vara viktigt för verksamhet-

                                                 
129 Ny Museipolitik, s.137 
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erna är museistatistik, omvärldsbevakning, fördelning av bidrag och generell kul-
turanalys. Det framgår av svaren att det anses inom kultursektorn redan finnas väl-
digt många myndigheter, instanser och aktörer som förväntas samverka. I svaren 
märks åsikten att ytterligare en part riskerar skapa ytterligare oreda. Särskilt hos de 
regionala aktörer vilka lyfter relationen mellan en eventuell ny myndighet och kul-
turrådet inte är tillräckligt utrett.  

Nedläggning av Riksutställningar enligt huvudmän 
Flertalet av resonemangen om den nya myndigheten rör sig dock från frågan om 
införandet av en ny myndighet utan upprätthåller sig vid nedläggningen av Riksut-
ställningar. Helsingborg stads kritik av en nedläggning får exemplifiera. De skriver 
att utredningens fokus på nedläggning tyder på att utredningen utgår från ett central-
perspektiv som inte tar tillräcklig hänsyn till regionala utmaningar och behov.  

Fem svarande lämnade önskemål kring den nya myndighetens placering. Ge-
mensamt uttrycker huvudmännen att en ny myndighet bör placeras utanför Stock-
holmsområdet, flera ser med fördel att placeringen sker inom den egna regionen. 

Sammanfattning huvudmän om en ny myndighet 
Flertalet huvudmän ställer sig i olika hög grad tvekande till en ny myndighet. Sju 
huvudmän ser dock en övergripande nytta i en ny myndighet. Oavsett ställningsta-
gandet till sakfrågan behandlar merparten av påståenden de funktioner vilka anses 
stärkande för sektorn och hur dessa kan utvecklas. Förslag om utökade uppdrag 
inom befintliga myndigheter ges. Hur samverkan mellan berörda inom Kultursam-
verkansmodellen och en ny myndighet ska fungera skapar osäkerhet hos svarande.    

Komparativ analys av påståenden om en ny myndighet 
Förslaget om den nya myndigheten vilket var det andra huvudförslaget i Ny musei-
politik gav upphov till många påståenden i remissvaren. Överlag märks en skeptisk 
hållning och problemformuleringen verkar ta domänspecifika utryck. Huvudmän 
framhåller underdimensionering och -finansiering av den föreslagna myndigheten 
som särskilt beaktansvärt. De menar det blir svårt att genomföra det efterfrågade 
utifrån givna ramar. En slags administrativ kompetens som vilar i att det inte går at 
höja ambitionsnivån och kraven utan att ge fullgoda möjligheter att genomföra upp-
dragen. En tendens i den nordiska kulturpolitiken som märks i Kulturanalys Nor-
dens rapport från 2018.130 Säkert något många av kommuner och landsting har er-
farenhet av från andra områden än just det museala.    

Museerna tycker att motiveringen till nedläggning av Riksutställningar är för 
vag och resonemangen ansluts till en större diskussion om central- mot regional-
perspektiv. Det uttrycks, om inte alltid uttryckligen, att Ny museipolitik har en par-
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tiskhet mot storstadsområdena och centralmuseernas behov. Det sker inte katego-
riskt men tendens kan anas där den egna autonomin framhålls som lika viktig som 
att kunna erbjuda gott musealt utbud. Svarande framhåller ändå att huvudsaken för 
en befintlig eller en ny myndighet är att de funktioner utredningen betonat vara 
viktiga för en välfungerande utförs på ett tillfredställande sätt.  

Tema 3: Förslag om en aktiv samlingsförvaltning.  
Remissvarens innehåll med påståenden om utredningens förslag kring en aktiv sam-
lingsförvaltning131 presenteras i avsnittet nedan. 

Aktiv samlingsförvaltning enligt museer 
Samlingarna menas vara museernas hjärta och det är många påståenden till och om 
Ny museipolitiks förslag. Länsmuseet i Västernorrland får exemplifiera då de skri-
ver hur samlingen är det som ger museer dess trovärdighet och därför är en synner-
ligen viktig fråga arbeta vidare med, underförstått att utredningens förslag är inte 
tillräckligt bra.  

Ett gemensamt och återkommande tema är att utredningen har en föråldrad syn 
på museernas samlingar och att öka och bredda användningen av samlingarna anses 
vara en av framtidens viktigaste museifrågor. Flera museer skriver fram sådant som 
de själva menar sig vara bra på som sådant vilket utredningen missat. Till exempel 
framhåller Statens maritima museer deras arbete med insamlandet av immateriellt 
kulturarv vara underpresenterat. Överlag välkomnas dock diskussionen kring vad 
en aktiv samlingsförvaltning ska innebära och vidare diskussion efterlyses. Göte-
borgsstadsmuseum och Moderna museet menar att mycket av vad utredningen fö-
reslår redan sker. De menar att metoder och principer finns dokumenterat i existe-
rande regelverk med tillhörande praxis och att behovet av lagstiftning därför är litet. 
Bohusläns länsmuseum och Blekinge länsmuseum tillägger i resonemanget att 
svenska museers samlingar och arbete med arkeologiska fynd i absolut majoritet 
omfattas av ICOMs etiska regler kring gallring och accession. De menar i samman-
hanget att det redan finns en bred museal uppslutning runt en internationell norme-
rare och att den menas vara tillräcklig.  

En fråga som starkt berör och upprör bland länsmuseerna är frånvaron av för-
slag gällande arkeologisk fyndmaterial. Den föreslagna ändringen av kulturmiljö-
lagen anses också undermålig. Sammanlagt nio länsmuseer och Statens historiska 
museer menar att frågan varit underbehandlad. De efterlyser både råd och anvis-
ningar samt efterfrågar ekonomiska ramar att trygga vad de kallar för hela arkelo-
gikedjan från undersökning till arkivering. Dalarnas museum med andra förutsätter 
att det tillskapas statsbidrag för det arbetet.   
                                                 
131 Ny Museipolitik, s.278-287 
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Gallring av samlingarna enligt museerna         
Återkommande problemformuleringar om förslagen i Ny museipolitik om aktiv 
samlingsförvaltning rör gallring. Utredaren klandras ha varit för enögd i resone-
mangen kring vilka giltiga grunder för gallring är. Ny museipolitik framhållande av 
ekonomiska fördelarna eller påverkan av platsbrist i befintliga magasin menas inte 
vara tillräckliga. Museerna påtalar i starka formuleringar det förtroende förvalt-
ningsuppdraget av en samling medför och att det inte bör underordnas en ekono-
misk kalkyl. 

Statens museer för världskultur påtalar att det nya förslagen inte är något för-
tydligande kring de svåra frågor vilka uppstår vid exempelvis repatriering till utlan-
det. Postmuseum med flera efterlyser en vidgad diskussion kring vad aktiv sam-
lingsförvaltning kan vara. De påstår att det omfattar mycket mer än bara gallring 
och efterlyser en samsyn om hur insamlingspolicyer utformas. Förtydliganden öns-
kas i alla led av samlingsförfarandet: konservering, administration, digitalisering, 
registrering och gallring. 

Två tematiska problemområden vilka museerna framhåller med särskild tydlig-
het är etiska frågeställningar och framtidsperspektiv. Flera museer menar att olika 
museisamlingar t.ex. mänskliga kvarlever och krigsbyten ställs mot varandra i ut-
redningen trots deras olika grunder för etiska överväganden. Naturhistoriska 
riksmuseet menar att uppfattningar om rätt och fel skiftar över tid. De menar att det 
vore förkastligt att förstöra en samling om den idag upplevs vara insamlad på fel-
aktiga grunder om dessa var korrekta under insamlandet. Samlingens natur- eller 
kulturhistoriska värde måste tas i beaktande i första hand och ICOMs etiska riktlin-
jer framhålls som viktiga för att grunda ställningstaganden.         

Avslutande spridda åsikter berör enstaka förslag med specifika påståenden så 
som Statens historiska museer om att skänka eller deponera föremål, Nordiska mu-
seet belyser gallring i andra delar av museet än samlingarna. Nationalmuseum vill 
att Riksförbundet Sveriges museer ska få samordningsuppdrag för den här typen av 
frågor.  

 
Sammanfattning museer, aktiv samlingsförvaltning 
Samlingarna är mycket viktiga för museerna. I remissvaren framkommer att muse-
erna menar att utredningens synsätt på samlingen och vissa samlingsförfaranden är 
förlegad. Förslag kring arbete som pågår men inte syns i utredning eller internat-
ionella utblickar lyfts. ICOMs etiska regler, repatriering och försäljning väcker 
starka åsikter bland de berörda museerna. Länsmuseerna menar att arbete med ar-
keologiskt material och arbetet med kulturmiljöer inte syns tillräckligt.    

Aktiv samlingsförvaltning enligt huvudmän 
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Huvudmännen lämnade få påståenden kring förslaget om en aktiv samlingsförvalt-
ning och en majoritet av dessa påvisar en positiv inställning gällande gallring men 
vissa reservationer märks. Huvudmännen framhåller att nya insamlings- och gall-
ringspolicyer är ett viktigt led i det angelägna arbetet att modernisera museerna.  

Flera av huvudmännen upplever att Ny museipolitik har varit för vaga med rikt-
linjer, vilket huvudmännen menar är av yttersta vikt. Arjeplogs kommun är den 
remissinstans som direkt motsätter sig gallringsförslagets med motivering är att ett 
material inte kan bli färdigforskat och därmed saknar förslaget vetenskaplig grund. 
Huvudmän påtalar att uppdraget med att förvalta samhällets minne i form av fynd 
på ett upplevt korrekt sätt är avgörande för hur museernas förtroende uppfattas. Till 
exempel Stockholms stad menar att risk finns, om allt för mycket uppmärksamhet 
fokuseras vid gallringsfrågor, att allmänhetens tilltro till museerna minskar. Risken 
med en förtroendeförlust menar Stockholm stad är att medborgare slutar skänka 
intressanta föremål som gåvor till museer. Även bland de huvudmän som välkom-
nar förslag om gallring uttrycks en försiktighet kring förhållandet till arkeologiskt 
material. 

En etisk samlingsförvaltning enligt huvudmän 
Malmö stad påtalar att frågan om vad som kan och får göras med utgallrade föremål 
är problematisk. Västarvet tycker att det borde vara Riksantikvarieämbetet som 
kompletterar och förstärker regelverket och de anvisningar vid gallring.  Det menas 
finnas en konflikt mellan vad som svensk lagstiftning tillåter och vad ICOMS etiska 
regler förordar. Malmö stad är tydliga med att museiprofessionen ser på försäljning 
med stark skepsis. Flera av huvudmännen kopplar ansvaret över samlingen till ett 
större ansvar gällande kulturarv och historieskrivning.  

Samlingarnas användande och kostnadsfrågor enligt huvudmän 
Helsingborg stad påtalar att de positiva effekterna, vilka utredningen framhåller 
som vinster med ett nytt gallringsförfarande, i form av plats i magasinen menas vara 
överskattade. De menar att Ny museipolitik missar att greppa hur omfattande det 
nödvändiga arbetsinsatserna för det komplexa arbetet med gallring. Liknande reso-
nemang uttrycker Malmö stad som menar att gallring i sig kan vara bra men fram-
håller att det inte är en fördelaktig besparingsmodell. Borås stad menar att samlingar 
som finansieras av allmänna medel bör betraktas som gemensam egendom och att 
avtal mellan museer oavsett huvudmannaskap bör slutas för att rätt kompetens ska 
kunna ta hand om samlingarna på bästa sätt.   

Sammanfattning huvudmän samlingsförvaltning  
Trots det få påståenden runt själva sakfrågan märks i remissvaren att samlingarnas 
sammansättning, omhändertagande och tillgängliggörande är viktiga frågor för hu-
vudmännen. Särskilt i fråga om hur allmänheten kommer att uppfatta museerna. 
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Huvudmän lämnar påståenden om både etiska principfrågor samt praktiska ekono-
miska räkneexempel men mycket av huvudpåståenda lämnas okommenterat.   

En aktiv samlingsförvaltning komparativ analys. 
I frågan om samlingsförvaltning uttryckte museerna betydligt mer än huvudmän, 
något som i sig inte är förvånande då samlingen är en av museets kärnverksam-
heter132 enligt Gray. En tolkning av huvudmännens positionering i samlingsfrågan 
där samlingarna berörs kan vara att de förhåller sig till den som en fråga på arm-
längdsavstånd. Det finns ett intresse för ramarna och riktlinjer men de avstår från 
att kommentera innehållet. När det framhålls att de yrkesprofessionella har starka 
åsikter i frågan är öppnas ytterligare tolkningsmöjligheter. Den aktuella huvudman-
nen undviker att uttryckligen ta ställning, men indirekt gör de det ändå genom att 
museiprofessionen får agera ombud. Utöver den redan påtalade tendensen kring 
höjd ambition utan motsvarande ekonomiska tillskott133 kan en intressant iakttagelse 
med Mangsets förutsägelse om hur principen för armlängsavstånd kommer försva-
gas över tid.134 Frågan om politiken skulle gå för djupt in i kärnverksamheten om de 
tydligare tog ställning kring gallring kan vidare diskuteras. Gray menar att begrep-
pet oftast används för att lyfta artistisk och intellektuella värden135 men i remissva-
ren kommer ifrågasättanden kring om gallring sker på rätt grunder. En gränsdrag-
ningsproblematik anas men verkar inte ha retat upp allt för många svarande, möjli-
gen för att förslaget inte tar bort museernas slutgiltiga bestämmanderätt över sin 
samling och att professionen redan har en vedertagen normerarare i och med 
ICOMs etiska regler136. 

 Förändringar i regelverket verkar både vara efterlängtade och samtidigt mötas 
med tveksamhet. Många lyfter behovet att vidare utredning och svar på specifika 
frågor där de upplevt utredningen för generell. Huvudmän menar att det finns en 
yrkesetik hos professionen med ett motstånd i fråga om gallring. De påtalar även 
konflikter mellan olika styrande dokument och auktoriteter på området. Museerna 
är utförligare i sina resonemang, ofta kopplat till sin egen samlings utmaningar. Det 
skulle kunna ses som uttryck för den pågående kampen mellan museerna om både 
resurser och legitimitet. Wooten och Hoffman menar att drivkraften i omstridda 
gränsdragningar framhåller både individuell och kollektiv rationalitet.137 Det kan 
antas att kombination av en profession med stark yrkesidentitet i läge av tillskap-
ande av yttre ramar blir det mer angeläget att säkra den egna samlingen. Handlar 
det gränsdragningar kring krigsbyte, mänskliga kvarlevor eller annat etiskt känsligt 
finns det nytta med att lagen tar hänsyn till den egna specifika sammansättningen 

                                                 
132 Gray, 2015, s.156 
133 Myndigheten för kulturanalys, 2018, s11 
134 Mangset, 2009, s.295 
135 Gray, 2000, s.36 
136 ICOM, 2011, s.11f 

137 Wooten & Hoffman, 2008, s.143 
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snarare än generella museisamlingar med allmänna utmaningar. Museisektorn 
framstår i samlingsdiskussionen vara ytterst heterogen och i ett sådant omstritt läge 
är det viktigt att försöka inta den normerande positionen. Ett förfarande vilket för 
Kraatz och Block är kännetecknande för verksamheter vilka fungerar likt kognitiva 
institutioner för dess användare. Beteenden skapar förväntan vilket skapar beteen-
den.138    

Utöver värdefrågor märks ekonomiaspekter som en viktig sakfråga. Särskilt 
huvudmän är angelägen om vad det får kosta och det undras om det verkligen kom-
mer sparas. En grundhållning märks om att ingenting är gratis när exempelvis det 
lyfts hur gallringsarbetet i huvudmännens mening klart felkalkylerats. Med alla om-
ständigheter inräknade underkänns utredningen idé om gallring som ett sparförslag. 
Hos både huvudmän och museer påtalas behovet av höjda anslag eller tillskjutna 
medel då särskilt för arkeologiskt fyndmaterial.            

 

Tema 4: Samverkan överallt   
Avsnittet behandlar påståenden om utredningens förslag om hur statliga museer ska 
nå hela landet139 och att alla museer ska samverka140. 

Museer om samverkan generellt 
Ny Museipolitiks förslag om att främja samverkan i hela landet uppmärksammar 10 
museer som gott och tillstyrker förslagen. Flera av svarande museer påtalar att det 
redan idag sker samverkan mellan museer på uppmaning av andra styrdokument än 
lagstiftning. 

Begreppet samverka laddas med helt olika innehåll av de svarande och muse-
erna värderar med hänsyn därför utredningens förslag väldigt olika. Sörmlands 
länsmuseum menar att samverkan är önskvärt om det avser icke-hierarkiska och 
jämlika samarbeten. De tillägger att en sådan utveckling skulle göra gott för med-
borgare i hela landet. Naturhistoriska riksmuseet menar att samverkan i betydelse 
att sprida verksamheten till landets alla medborgare är en självklarhet. De konsta-
terar att det finns många hindrande krafter med historisk bakgrund, i form av verk-
samheternas och samlingarnas lokalisering, att nuläget ser ut som det gör.  

På frågan om vad museerna ska samverka om skriver samtliga museityper att 
föremålslån och de merkostnader som tillkommer är en angelägen fråga att ta tag i. 
Det menas föreligga oklarheter i utredningens förslag gällande de tänkta samver-

                                                 
138 Kraatz & Block, 2008, s.243 
139 Ny museipolitik, s.288f  
140 Ny museipolitik, s.290-292 
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kansparterna stora spridning i förutsättningar och hur samverkan ska beakta verk-
samheternas olikheter. De flesta framhåller olika byråkratiska hinder och höga av-
gifter som ett bekymmer vid utlån. Då särskilt för mottagande museum i fråga om 
klimat- och säkerhetsanläggningar vilket försvårar. Eftersom förslaget verkar 
otyligt i hur det ska finansieras ger Museer för världskultur en självkostnadsmodell 
för vandringsutställningar och föremålsutlån.  

Vidare lyfts andra samarbeten än bara mellan museer. Statens historiska museer 
framhåller aktörer såsom skola, folkbildning och andra intressenter i civilsamhället, 
då med särskild accentuering att nå de museiovana i olika grupper. I syfte att sänka 
trösklarna in till museerna finns mycket mer att göra menar de.   

Centrum och periferi enligt museerna 
En underliggande spänning märks i diskussionen mellan de statliga centralmuseer 
och övriga verksamheter. Särskilt märkbart i svaren från aktörer på den regional-
nivå är när de formulerar sig mot den statlig. Hallands länsmuseum med flera skri-
ver utan mildrande uttryck att utredningen förbisett det regionala perspektivet. Det 
efterlyses en kompletterande utredning för att bilden av museisektorn ska vara rätt-
visande. Samverkan på jämlikare villkor lyfter även centralmuseer. Till exempel 
Livrustkammaren, Skokloster och Hallwyllska menar att utredningen gett uttryck 
en är förlegad syn med aktiva sändare i centralmuseerna och de regionala aktörer 
passiva mottagare av innehåll. Det diskuteras hur det redan finns en viktig växel-
verkan vilken bör utvecklas. Naturhistoriska riksmuseet konstaterar att storstads-
centreringen har sina historiska skäl och varnar för att en flytt av verksamheter till 
andra delar av landet både är en resurskrävande insats med fler negativa konsekven-
ser. De framhåller reducerade besökssiffror på grund av ett minskat besökarunderla-
gen.  

Som incitament för samverkan föreslås finansiering och omfördelning av me-
del av utredningen på förslag. Statens historiska museer menar att Riksantikva-
rieämbetet vore en god centralpart vilka borde få det strategiska uppdraget kring 
magasinering av kulturmiljömaterial till nytta för hela sektorn.    

Jönköpings läns museum framhåller nyttan med fler disputerade forskare vid 
länsmuseerna vilket anses vara en förutsättning för samverkan, särskilt vid projek-
tansökningar, men att förutsättningarna är väldigt olika i landet.  

Sammanfattning museer och samverkan 
Att samverkan redan sker i olika hög grad och att det är önskvärt med både fler 
varianter och mer samverkan är tydligt. Det som framkommer i remissvaren är att 
det emellertid inte råder konsensus om vad och hur detta samverkansarbete ska ut-
vecklas vidare. Utredningens första direktiv med fokus på statliga museer märks 
tydligare än tilläggsdirektivet menar länsmuseerna vilka också menar att deras an-
svar och frågor osynliggörs. I remissvaren märks också antydningar om att den 
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höjda ambitionsnivån kräver mer resurser och det råder inte klar enighet om hur 
dessa ska frigöras.     

Huvudmän samverkan generellt 
Nio svarande huvudmän ser positivt, eller mycket positivt, på utredningens förslag 
om att samverkan ska ske i hela landet mellan museer och museihuvudmän inom 
det allmänna museiväsendet. Huvudmän tolkar vad samverkansmålens effekter i 
termer av at målsättningen med samverkan är go, men utan egentligt innehåll är det 
svårt att ta ställning.  

Merkostnader vid lån av föremål ur samlingar framhålls vara, trots den nya av-
sikten, fortsatt för kostsamt för mindre museer. Detta eftersom ofrånkomliga utgif-
ter vid föremålslån i form av transport, säkerhet och andra utgiftsposter kvarstår. 
Östersunds kommun efterlyser långsiktiga kulturpolitiska satsningar och samar-
beten för att lösa utlåningshinder. Huvudmän menar att särskilt berömvärt är för-
slagen om att få bort administrativa hinder och de initiativ tagna till att minska kost-
nader för sektorn vid utlån. Det anses gott för alla parter om fler utställningar når 
ut till fler museibesökare och en framgångsfaktor menas vara intensifierade ut-
vecklingsarbeten.  

Centrum och periferi enligt huvudman 
Många påståenden, 24 av remissvaren från sammanlagt 14 svarande huvudmän, 
behandlande hur samverkan mellan olika nivåer har hierarkiska utmaningar. Väst-
arvet kallar det för särskilt problematiskt och förordar en ömsesidig anpassning för 
att nå goda resultat. Ny museipolitik anses av flera stå för en hierarkisk samord-
ningsmodell. Huvudmännen använder återkommande begreppet centralistiska per-
spektiv där och antyder att utredningen favoriserar de centralt finansierade museer. 
Helsingborg stad får exemplifiera de mer konfrontativa skrivelserna då de påstår att 
behoven hos några centrala museer i Stockholm inte kan föranleda de stora föränd-
ringarna utredningen föreslår för hela landet. Överlag menas att museisektorn är 
brokig och outforskad, särskilt de kommunala museernas sakförhållande. 

I tillägg till diskussionen om samverkan inom hela landet lyfter region Gävle-
borg och landstinget i Västmanland befintliga museimyndigheter och Riksutställ-
ningar som särskilt viktiga aktörer för olika regionala och lokala verksamheter. 
Gävleborg menar att de besitter en sort av landsbygdskompetens vilket är en värde-
full förmåga för goda samarbeten. 

Vidare lyfts enstaka inlägg i ämnet kring vad Landstinget i Dalarna kallar för 
det finns stora intresset att ta del av centrala museers samlingar både som besökare 
och samarbetspart. Västarvet lyfter att samverkansfrågan även bör undersöka vidare 
vem den typiske museibesökaren är. Något de menar är, trots vissa satsningar, i 
huvudsak högutbildade i storstadsområden. Västarvet framhåller att i utredningen, 
trots den internationella utblicken med goda erfarenheter av sociala åtgärder och 
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inkluderande metoder, misslyckas Ny Museipolitik att föreslå strategier för svenska 
museer att engagera nya besöksgrupper till museerna. 

 

Sammanfattning samverkan huvudman 
Huvudmännen ser förvisso den goda ambitionen i Ny Museipolitik förslag för sam-
verkan men ifrågasätter särskilt bristen på det kommunala perspektivet. Huvud-
männens analys är att det troligen beror på att det första utredningsdirektivet for-
mulerades att riktas mot statlig och central nivå. Centrum och periferi avhandlas 
men under andra formuleringar. Några huvudmän passar på att i diskussionen kring 
samverkan lyfta Riksutställningar och andra befintliga myndigheters stöd till 
mindre aktörer som särskilt värdefullt.       

Komparativ analys – samverkan hela landet 
Det framgår med tydlighet att samverkan i sig är ett positivt ärende, när det funge-
rar. Om sektorn kan lyckas med fler goda samarbeten finns det fördelar för med-
borgare och museibesökare. Det framgår förvisso att inom breda begrepp går att 
finna en stor variation på innehållet. Museerna ger motsättande förslag på vad hur 
idealtillståndet för samverkan är. Det ena beskrivs vara ett förfarande där storstad 
är sändare och övriga landet är mottagare av innehåll i jämförelse med ett tillstånd 
av jämlika och icke-hierarkiska samarbeten vilka i detalj inte beskrivs.  

I förlängningen kan detta relateras till frågan om vem samarbeten ska gynna. 
För vissa är det att nå de museiovana och få dem att komma till museerna, utöver 
de välutbildade i storstaden vilka redan kommer, ett mål med samverkansarbetet. 
Målsättningen tangerar Hyltén-Cavallius och Svanbergs uppmaning i Älskade mu-
seum där museerna som kulturskapande institution ska ta ansvar för inkludering och 
mångfaldsfrågor då särskilt marginaliserade grupper.141  

Konkreta förslag på samverkan rör regelverket kring utlåning och huvudmän-
nen ser nytta med nedrivande av administrativa hinder. Båda parter ser fördelar i 
tillgängliggörandet av medel genom minskade kostnader för och kring föremålslån 
men att det för de små museerna inte kommer att räcka. Uppenbara brister menar 
huvudmännen är de stora skillnaderna mellan den statliga och den kommunala po-
litiken vilka förslagen inte tar hänsyn till. Ett exempel på ambitionen med likhets-
princip i att kunna erbjuda ett fullgott kulturutbud oavsett plats i landet utan att 
förlora självbestämmande över verksamheten.142 Det brister menar de svarande i 
tillskapandet av förutsättningarna, inte i viljan att genomföra förändringar.   

                                                 
141 Hyltén-Cavallius & Svanberg, 2016, s.186 
142 Blomgren & Johannison, 2016, s.149 
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Tema 5: Ekonomi och finansiering 
Temat behandlar förslaget med ett nytt statsbidrag som konsekvens av att lägga ned 
Riksutställningar143 och även förslagen krint att se över instruktioner och styrdoku-
ment med särskild fokus på anslag och avgiftsinkomster.144  

Ekonomi och finansiering enligt museer 
I syfte att underlätta samverkan mellan museer föreslår utredningen ett nytt statsbi-
drag om 28 miljoner. I remissvaren märks en försiktig optimism men även visst 
tvivel uttrycks. Flertalet museer passar på att tillägga ytterligare eller modifierade 
lösningar än de föreslagna. Statens historiska museer och Skansen menar att sam-
arbete är mycket mer än bara utställningsmediet och den publika verksamheten vil-
ket är det bidraget i förslaget syftar till. Ytterligare åtta museiaktörer påtalar nyttan 
med extramedel till verksamheterna som välbehövligt utan att vidareutveckla reso-
nemangen. 

Museer om anslag och projektpengar 
De regionala länsmuseerna påpekar att förvisso är ytterligare pengapotter viktiga 
för verksamheterna men frågan om de krympande verksamhetsbidragen är än an-
gelägnare. Gotland, Jönköping och Kalmar vilka alla är länsmuseer talar om behov 
av stärkta statliga medel i form av uppräkning145 vilket de menar är att föredra fram-
för nya projektbidrag. Kritiken kommer även från centralmuseerna där bland annat 
Statens historiska museer kallar statsbidrag för lättrörliga medel och menar att en 
tryggad finansiering är ett viktigt incitament för att våga driva verksamhetsutveckl-
ing. Bristen på ordinarie anslag föranleder missnöje och Regionmuseet i Kristian-
stad med flera påtalar att det finns en projekttrötthet inom sektorn.  

Flera museer noterar att den nya inriktningen innebär en höjd ambitionsnivå 
och menar att det kommer att kräv finansiering. Östergötlands museum framhåller 
kompetensförsörjningen och  strukturella lösningar i form av säkerhetskrav speci-
ellt viktiga för långsiktigt utvecklingsarbete. 

Några enstaka aktörer argumenterar för att vissa enskilda faktorer borde vara 
särskilt premierande vid ansökan om projektbidrag. Huruvida detta är något som 
just det museet redan genomför eller önskar utföra mer utförligt om stödet ökade 
framgår inte. Namngivet och utpekat i behov av stöd är till exempel arkeologiskt 
fyndmaterial eller generell forskning vid museerna. Arbetets museum föreslår en 
alternativ fördelningsmodell och hänvisar till en norsk förlaga av bidragsfördelning. 
I den finns en finansiell grundpott och den kan utökas om museerna påvisar lyckade 
samarbeten. Viktigt för modellen är att den inte straffar den som misslyckas med 

                                                 
143 Ny Museipolitik, 300 
144 Ny Museipolitik, s.308-312 

145 E.g uppskrivning av anslag. Ej justerat mot generella löneökningar och andra omkostnader. Dvs att ett till 
synes höjt anslag de facto kan innebära en mindre verksamhetsbudget i fria medel.     
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att samarbeta utan premierar de som lyckas. Vidare tycker Tekniska museet att pro-
jekt som underlättar etableringen av nya svenska i ett samhällsengagemang borde 
stödjas särskilt eftersom frågan menas vara mycket angelägen. 

    I sammanhanget och i en egen kategori märks oron kring upplevd negligering 
från utredningen kring huvudmannaskapsfrågan rörande Sveriges militärhistoriska 
arv. Stor som liten aktör i nätverket gör gemensam sak i att lyfta farhågan med att 
förändringar kan leda till att Försvarsmakten drar tillbaka det årliga anslaget om 30 
miljoner kronor vilket de menar vore förödande för nätverket och deras arbete. 

Avgiftsinkomster och sidoverksamheter enligt museer 
En viktig fråga för museerna för både centralmuseer och övriga är museibutiken 
och kaféverksamheten. Det framhålls vara positivt att betänkandet omtalar musei-
butiken och dess innehåll i termer av att vara en förlängning av museibesöket. Na-
turhistoriska riksmuseet menar att utbudet i museibutiken är en viktig del av service 
gentemot besökarna och bör därför ha restriktioner. Av besökaren ska butiken upp-
levas vara en integrerad del av museiverksamheten. Armémuseum menar att buti-
kens utbud är av särskild vikt med anledning av att fri entréreformen gjort det svå-
rare att uppfylla kravet på kostnadsbetäckning, även de framhåller att utbudet i bu-
tiken ska höra samman med museets ämne.  

Positiva reaktioner kring förslaget om att överskott i budget oavsett källa, för 
de statliga museer, höjs till fem procent lämnas. Centralmuseerna ser med fördel på 
förslaget om att vinster från vandringsutställningar får återinvesteras eller att un-
derskott får täckas upp av anslagsmedel. Då om orsaken till underskottet var att 
sprida kännedom om Sverige samt locka turister. Tre centralmuseer påtalar även 
statens komplicerade reglering av hyror som en hämmande ekonomisk förutsätt-
ning och ett slitsamt under lång tid återkommande hinder för deras verksamheter. 

Sammanfattning av museer och ekonomi 
Av remissvarens innehåll framgår med tydlighet att finansiering är centralt. Nya 
sökbara bidrag är av intresse, ingen vill tacka nej till möjligheten att få in nya medel. 
Det framgår ändå att andra finansieringsmöjligheter än just projektbidrag vore att 
föredra. Det kallas av några för projekttrötthet och att det är resurskostande att söka 
medel. Vidare märks en stark önskan om höjda anslag. 

En särskilt angelägen fråga för de statliga museerna rör museibutikens förut-
sättningar. Museibutiken påstås vara en integrerad del av besöket vid museet och i 
förslaget som tillstyrks av de statliga centralmuseerna frigörs butiken från kravet på 
full kostnadsbetäckning. De museer som hyr lokaler av staten tycker att den frågan 
är underbehandlad. 
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Ekonomi och finansiering enligt huvudmän  
För huvudman märks i huvudsak påståenden om det av utredningen föreslagna 
statsbidraget. Det välkomnas av tio svarande men fyra av dessa påstår att det är en 
alltför blygsam summa för att göra skillnad. Särskilt menar Växjö kommun målet 
med bidraget är att stimulera till fler högkvalitativa och nydanande projekt. Många 
är överens om att det kostar betydligt mer än vad förslaget erbjuder.  

Det märks en dubbel inställning från huvudman gällande de sökbara medlen. 
Det förs resonemang om en projektifieringssjuka i sektorn vilken ändå genererar 
för lite fria medel för verksamheterna. Samtidigt är ytterligare medel eftertraktade 
och skapas potter kommer de sökas. Att både Arjeplog kommun och Helsingborg 
stad föreslår ytterligare sökbara medel för att finansiera forskning är talande. De 
föreslår särskilt öronmärkta medel till olika forskningsprojekt och för möjlighet att 
rekrytera forskningskompetens till museerna. Underförstått är att det riskerar att 
annars inte genomföras. 

Göteborgs stad är den svarande som tar ställning till utredningens förslag om 
kravet på full kostnadsbetäckning. De välkomnar initiativet som likställer restau-
rang och cafébesök som en integrerad del av museiupplevelsen. Sex stycken sva-
randen påtalar att kultursamverkansmodellen är en fungerande och god part för för-
delning av regionala både utveckling- och verksamhetsmedel. Malmö stad kopplar 
samman kultursamverkansmodellen med förslaget om en ny museimyndighet. De 
uttrycker oro för ökat administrativt arbete, särskilt i frågor om bidragsfördelning 
vilket bara är en av många tilltänkta uppgifter för myndigheten. 

Sammanfattning ekonomi huvudman 
Av 29 påståenden som behandlade ekonomiska aspekter tyckte tio svarande huvud-
män att det var bra med ett nytt riktat statsbidrag för samverkan mellan museers. 
Värt att notera är att några huvudmän markerar att summan dock är för liten i sam-
manhanget. I svaren märks även kultursamverkansmodellen som en viktig part för 
fördelning av verksamhetsbidrag på regionalnivå. 

 

Komparativ analys Ekonomi och finansiering 
Finansiering är en mycket angelägen fråga för både utförare och huvudmän, vilket 
på intet sätt skall ses som förvånande i en kulturpolitik modellerad efter en slags 
ideal arkitektmodell. Politiken är den huvudsakliga bidragsgivande och hur sektorn 
sett ut utan allmänna medel är nog omöjligt att föreställa sig. Även om styrdoku-
mentet öppnat att det inte finns någon motsättning mellan ”kommersiell bärkraft 
och konstnärlig kvalitet eller frihet”146 vilket Tid för kultur föreslår är det anslag och 
sökbara medel som möjliggör verksamheterna. Att utredningen föreslår mer medel 
ser alla parter vara fördelaktigt, men det finns bekymmer. Huvudmän oroar sig för 
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att det i sammanhanget är för lite tillskott och att nya administrativa system kommer 
att sluka de tillskjutna medlen. Museerna oroar sig för att medlen är för flyktiga och 
sökbara projektpengar på sikt inte menas vara en hållbar lösning. Finansiering är en 
avgörande fråga oavsett huvudmannaskap, ämnesområde för den museala verksam-
heten eller vilka formella nätverk som berörs. Alla gör gemensam sak i att försöka 
stärka sina positioner och trygga ekonomin. Här drar sektorn nytta av varandras 
skiftande resurser för att nå egna målsättningar och mångfalden av aktörer påvisar 
en museisektorn där behoven är många och tillgångarna få när policybeslut ska fatt-
tas.147  

För lite och för osäker finansiering kan tyckas visa på en otacksamhet och krav 
på ytterligare medel kan tolkas som giriga anspråk. Värt att beakta är att motkraven 
för vad finansieringen enligt utredningen ska räcka till är höga är det värt att stämma 
av påståendena inom temat mot en samtidsanalys. Enligt Kulturanalys Norden är 
det en framgångsrik strategi är att reda ut vem som ska finansierar vad.148 En åter-
kommande frågeställning för flera huvudmän. Hur kultursamverkansmodellen och 
den nya myndigheten ska samverka verkan föranledda huvudbry. Vidare är det en 
gemensamma hållning från museerna och huvudmännen att den höjda ambitionsni-
vån och de föreslagna resurserna inte matchar. Nydanande och högkvalitativa ut-
ställningar påtalas kosta mycket resurser. En tendens Myndigheten för kulturanalys 
ser över alla nordiska länderna, deras förslag är att höja ersättningsnivåerna eller 
sänka kraven.149  

Olika uttryck av specifika förutsättningar bortom det museigemensamma fram-
träder i finansieringsfrågorna och lyfter omstridda frågor på det museipolitiska om-
rådet. Huvudmän ser gärna att en särskilt pott införs där museerna kan söka medel 
för att rekrytera forskare till museet. Museerna talar samtidigt om en projekttrötthet 
och att behovet av höjda anslag överlag är den viktigaste finansieringsfrågan. Både 
huvudman och museum ser fördelar med förslaget om museibutiken och kaféverk-
samhet som en integrerad del av besöket utan krav på full konstadsbetäckning. 
Länsmuseer vill ha mer medel för kulturmiljömaterial. Statliga museer önskar att 
det komplexa hyresförfarandet gentemot staten ska ses över. Det är tydligt att det 
är viktiga att den egna erfarenheter framstår vara allmänna. Likt en normerade iso-
morfism försöker olika aktörer framhålla en särskilt museifrågan i centrum, mycket 
finns att vinna om den frågan uppfattas vara en politiken behöver ta ansvar för.150 
Med Ahearnes terminologi tolkas denna växelverkan som ett viktigt led i hur kul-
turpolitik skapas. I utbytet mellan ovan- och underifrån kan användarnas språk och 
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148 Myndigheten för kulturanalys, 2018, s.7 
149 Myndigheten för kulturanalys, 2018, s.7 
150 Powell & DiMaggio, 1983, s.152 
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föreställningar sipprar in i departementen agendor. Det implicita uttrycken kan for-
maliseras och bli explicit policy.151 För den enskilde aktörer finns mycket att vinna 
genom att framhålla sina egna egenskaper som allmänna.   

Tema 6: Vad är och vad ska ett museum göra?    
Temat undersöker de påståenden vilka uttrycker uppfattningar om den egna verk-
samheten samt dess påverkan på och i det omgivande samhället. Det här temat är i 
huvudsak inte kopplat till direkta förslag i Ny Museipolitik. Temat analyserar och 
samlar reaktioner kring andra delar av utredningen eller fristående påståenden om 
det museipolitiska fältet från museer och huvudmän. 

Museer om museers roll och funktion i samhället 
Det är i huvudsak centralmuseerna som bidrar med deskriptiva påståenden om vad 
museer är för något. Statens historiska museer menar att det är genom urvalet i 
samlingen det skapas ett representations- och gestaltningslandskap som får en sam-
hällskapande och kollektiv verkan. Uppdraget har funnits under lång tid men de 
framhåller hur det förändrats i takt med att synen på kulturarv som något dynamiskt 
och heterogent vuxit sig starkare på senare år. Flera museer använder liknande for-
muleringar och lyfter särskilt ansvarsfrågan i vad och hur förmedlingen sker. I flera 
olika formuleringar sägs samlingens sammansättning vara en demokratifråga. Ájtte, 
svensk fjäll- och samemuseum, framhåller att museal verksamhet inte ska få in-
skränkas av ideologiska eller andra skäl. Med erfarenheter av 1900-talets rasbiolo-
giska föreställningar och missförhållanden för den samiska befolkningen påtalas 
vikten av demokratiska värden i museets arbete. 

 Länsmuseet i Västernorrland lyfter det de kallar för dynamik mellan samlingar, 
kunskapsuppbyggnad och publikarbete som grunden för museet. Skansen med flera 
framhåller att ett museum ska vara en plats för möten mellan besökare och det ma-
teriella samt immateriella i en alternativ lärandemiljö.   

Museets funktion enligt museer 
Vad museerna gör beskrivs antingen i termer av de tre huvudprocesserna utred-
ningen listar: samlingsförvaltningen, det publika möten och kunskapsuppbyggnad. 
Tekniska museet framhåller att det som särskiljer museet från andra utställnings-
verksamheter är att museet driver de tre huvudprocesserna parallellt. Upplandsmu-
seet med flera länsmuseer lyfter fram att det för dem viktiga och omfattande kul-
turmiljöarbetet har behandlats styvmoderligt i Ny Museipolitik. Länsmuseerna me-
nar att perspektivet på vad museer gör bör breddas så att det enligt dem viktiga 
arbetet tydliggörs och synliggörs.  
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Naturhistoriska kallar den sammantagna verksamheten för en arena för med-
borgare i Sverige och världen att studera, värdera och tillgodogöra sig kulturarv, 
något de menar är föremål för omtolkning i olika tider. Utredningens förslag om att 
utställningsrummet är en arena för allsidighet, öppenhet och kvalitet menar vissa 
vara värden som inte bör definieras av någon annan än av museerna själva. Sörm-
lands länsmuseum framhåller hur museer i ett högre syfte vid enskilda arrangemang 
bör och ska få tas ensidig ställning för att väcka debatt. 

Effekter av en höjd ambitionsnivå enligt museer 
Det tydliga mandaten för museerna och den höjda ambitionsnivå utredningen pre-
senterar uppskattas av museerna, särskilt vad det gäller kompetenskraven. Att nya 
medel skjuts till för att nå ambitionsnivån är en självklarhet för att förslaget ska 
verka trovärdigt menar bland annat Göteborgsstadsmuseum. 

Fem centralmuseer framhåller olika brister i utredningens framtidsvisioner 
vilka framhålls av de svarande vara allt för viljelösa. Museerna frågar sig vad den 
nya museipolitiken ska leda till i längden. Det handlar om oklarheter kring: besöks-
näring, museers roll och identitet och en hållbar utveckling. Eller som Nordiska 
museet vilka tillskriver sig själva funktionen av att vara garantin för en hållbar ut-
veckling samt en motvikt till segregering i sterila och kommersialiserade in-
nerstadskvarter. 

Sammanfattning museer om roll och funktion 
I diskussionen kring museers roll och funktion använder centralmuseerna kraftfulla 
uttryck när de beskriver vad museet är och vad det gör. Museer och samlingarnas 
sammansättningar är viktiga för demokratin. Samlingsarbetet, utställningsarbetet 
och kunskapsuppbyggnaden är museets parallella huvudprocesser. Museer skapar 
och tillgängliggör kulturarv. Länsmuseerna framhåller det kulturmiljöarbete de ut-
för och menar att utredningen behandlat det på ett undermåligt sätt. Ett flertal mu-
seer påtalar att den nya museipolitikens höjda krav på tillgänglighet kommer inne-
bära ett större behov av ytterligare resurser. En handfull museer tycker att det sak-
nas en tydlig framtidsvision.   

Huvudmän om museers roll och funktion i samhället  
Åtta huvudmän påtalar att museernas verksamhet är fundamentala för demokratiska 
värden och den önskvärda samhällsutvecklingen. Som en del av den nationella kul-
turarvspolitiken är museerna viktiga. Värden som framhålls om museer som verk-
samhet är dess öppenhet och tillgänglighet för alla. Museer menas motverka diskri-
minering och utanförskap. Region Blekinge exemplifierar med att mena att muse-
erna har ett extra viktigt uppdrag att tolka, förmedla och skapa kulturarv i en tid av 
globalisering och snabba samhällsförändringar. Brister i Ny museipolitiks menas 
enligt både Malmö stad och Helsingborg stad vara att det saknas normkritik och 
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breddade perspektiv som komplement till kraven på museernas höga ämneskun-
skaper. Detta för at kunna förmedla allas minnen utan att göra selektiva urval påstås 
det vara grundläggande förutsättningar. 

Några av huvudmännen påpekar att utredningen använder oklara begrepp för 
att beskriva vad en huvudman är och vad för ansvar den har gentemot museiverk-
samheten. Andra menar att det är oklart i betänkandet när förslag talar om statliga 
museer och när det gäller det allmänna museiväsendet, vilket gör det svårt att ta 
ställning till vissa frågor.  

Styrning och påverkansgrad av verksamhet 
Landstinget i Uppsala län påstår att det överlag inte är bra med byråkratisering av 
kulturområden. Om förslagen i Ny Museipolitik genomförs får de ändå anses posi-
tiva då syftet är att stärka sektorn. Västarvet med flera efterfrågar konkreta målfor-
muleringar då styrningen anses otillräcklig och oklar. I fråga om principer för styr-
ning och styrande dokument betonar elva huvudmän principen om armländsavstånd 
mellan utförare och huvudman. Vissa lyfter att det redan är ett viktigt fundament i 
redan existerande lokala och regionala kulturplaner. Andra talar om det som ett 
principiellt viktigt värde i betydelsen att det både föranleder och är effekten av ytt-
randefriheten. En viss glidning i begreppsanvändningen märks dock. Eskilstuna 
kommun menar att principen om armlängdsavstånd bör utökas bortom utställning-
arna och omfatta även annat i all den fria förmedlingen. Göteborgs stad påtalar att 
de politiska strategierna och övergripande villkoren för kommunala museer kan 
medföra målkonflikter och menar att politiken bör sätta de yttre ramarna men av-
hålla sig från detaljstyrning. Vidare menar Göteborg att utredningen på den punkten 
inte tillräckligt tydligt beskrivit de olika förutsättningarna för olika verksamheter, 
de påminner om att villkoren för statliga museer och kommunala skiljer sig stort. 
Landstinget i Uppsala län påminner om att det tänkta lagrummet redan lämnar ut-
rymme för vad som anses gängse verksamhetsstyrning där huvudman får ”på en 
övergripande nivå sätta upp mål, tilldela medel […]styra verksamheten på sedvan-
ligt sätt”.152 

Sammanfattning museet i samhället huvudmän 
Huvudmännen menar att museer är viktiga för den demokratiska utvecklingen. 
Både hur museerna ska verka och vad den publika verksamheten ska gestalta till-
skriver huvudmän goda demokratiska värden. Det huvudmännen uttrycker åsikter 
om rör styrning och förhållandet mellan utförare och huvudman. Principen om arm-
längdsavstånd, dock med skiftningar i betydelse av begreppets innehåll märks vara 
av särskild vikt.    
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Komparativ analys museets roll och funktion 
I fråga om museernas roll och funktion används kraftfulla formuleringar. Museets 
verksamheter beskrivs vara fundamentala för demokratiska värden. Huvudmän ser 
museerna som en viktig del av den nationella kulturarvspolitiken. Det svårvärde-
rade med en storslagen självbild som till exempel Nordiska museet ger uttryck för 
är att den är omöjlig att leda i bevis. Huruvida Stockholms innerstad skulle vara 
något annat utan museets verksamhet som aktiv motkraft mot kommersialisering, 
segregering och sterila livsmiljöer kan inte undersökas. Däremot kan tolkningen av 
hur självbilder av den egna verksamheten växer fram säga något talande om musei-
sektorn. Att i visionära dokument utmåla verksamheten som grundläggande för det 
goda samhället är betydelsefullt. En framstående och normerande aktör kan leda till 
härmande i språk och självbild i att slå an en tonalitet och sätta en riktning.153 Den 
normerande funktionen i att en aktör tar täten och flyttar fram positionerna inom en 
diskussion ska inte förringas men nog så viktigt är att framhålla hur effekten kan 
vara både svårtolkad och svårkontrollerad. 

En annan viktig fråga för både huvudmän och museer är utställningarna och 
den publika verksamheten. 1995 undrade Bennet vilka krav framtidens museibesö-
kare skulle ställa på verksamheterna.154 Särskilt i och med att skiftet mot att muse-
erna funktion i att vara ett demokratiskt fostrande verktyg för många än en styrande 
elits självmanifestation, har vuxit sig starkare.155 En tendens remissvaren verkligen 
tar på allvar sett till de beskrivningarna av museets demokratiska funktioner samt 
enskildas svar om ett snabbt förändrande samhälle och globaliseringens effekter. 
Mer samtida och specifikt för svenska omständigheter kan det konstateras att de 
uppmaningar Hyltén-Cavallius och Svanberg lämnar till museerna, att möta upp 
och behandla utmaningar kring inkludering och mångfald156 redan är på agendan för 
vissa museer. Att vissa huvudmän bidrar med ytterligare perspektiv de menar Ny 
musiepolitik kan tyda på att förändringen kommer bli mer märkbar inom kort.   

 Värt att beakta är att en reglering i lag skulle fungera som en tvingande om-
ständighet157 och museerna försöker hitta sitt spelutrymme inom det. Kompletterat 
med den generella diskussionen om demokratiska värden, i museets verksamhet, 
kan det antas tala för att önskemålet från Sörmlands länsmuseum om att få provo-
cera genom att vara ensidig inte är att jämföra med det skydd utsatta grupper bör få 
ha från ideologiska kränkningar som Ájtte markerar. Huvudmän kallar det norm-
kritik, museerna för yttrandefrihet. En till synes iögonfallande paradox mellan be-
hov vilka vid närmare granskning inte ska förstås vara annan än att vid pluralistiska 
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verksamheter hamnar olika mål i konflikt. En verksamhet med mångsidiga krav 
konkurrerar med sig själv.158   

Museet och huvudman framhåller och talar om armlängdsavstånd på olika sätt 
men menar att någon slags avstånd mellan de olika nivåerna är en självklarhet. Hu-
vudmän menar att det finns väsentliga skillnader mellan en statlig och på regional 
och lokal museipolitik. Huvudmän lyfter den risk för målkonflikter de menar kan 
uppstå om den nya museipolitiken förvekligas. Skillnaderna mellan de olika förut-
sättningarna märks särskilt mellan där det redan finns en styrning med reglerings-
brev för de statliga museerna och de museer som berörs av den kommunala själv-
styrelsen. Någon slags överenskommelse om konsensus kring att det gällande styr-
systemet fungerar väl kan tolkas fram. Liknande den brittiska förlagan av principen 
tycks även bruket av begreppet mest sträva efter att signalera de positiva konnotat-
ionerna av artistisk och intellektuell frihet det bär med sig.159    

Tema 7: Att kvalitetssäkra kunskapsuppbyggnad vid museet 
Frågor om hur ett kvalitetsgranskande peer-review system160 var tänkt att fungera 
och hur kvalitativ kunskapsuppbyggnad ska märkas i utställningar161 samlas under 
temat.  

Kunskapsuppbyggnad och kvalitet enligt museerna 
Tio museer tillstyrker förslaget om att sektorn ska självgranskas genom ett peer-
reviewsystem. Det sker utan utvecklade resonemang. Skansen, påtalar att inom 
djurparksvärlden finns redan en mångårig praxis av kollegial granskning och de har 
goda erfarenheter av det. Både Dalarnas museum och Sörmlands museum ser för-
delar med en kvalitetsgranskande ambition men lyfter en oro om att det kommer 
innebära ny typ av byråkratisering. I värsta fall menar de kan det hindra den goda 
avsikten med förslaget. Vissa av de regionala aktörerna undrar varför granskningen 
bara ska omfatta den statliga nivån om det enligt Ny Museipolitik är viktig del av 
stödjande för utvecklingsarbete med erfarenhetsutbyte. Länsmuseum Västernorr-
land och Skansen tycker det vore lämpligt om tredje part ansvarar för att sätta rikt-
linjer och organisera systemet och då nämns Riksförbundet Sveriges museer vara 
en god kandidat. 

Nio museer avstyrker förslaget, systemets svagheter eller utredningens brister 
är av sådan omfattning att åtgärden inte bör genomföras. Göteborgs stadsmuseum 
med flera menar att det i sektorn finns för få utbildade med relevant kompetens för 
att kunna driva systemet. Nordiska museet ställer sig frågande till hur applicerbart 
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peer-review är för sektorn. Flera med dem menar sig föredra att granskning sker av 
en internationell, oberoende grupp vilken även ska vara frikopplad från statlig 
finansiering. Det lyfts att systemet riskerar bli för introvert. Ytterligare svagheter 
anses vara svårigheten med jämförbara avstämningspunkter och att kvalité är för 
subjektivt. En dellösning menar Statens maritima museer är att eventuella gransk-
ningssystem kan kompletteras med användaromdömen. Statens museum för arki-
tektur och design oroar sig att införandet av granskningssystemet kan leda till oöns-
kade konsekvenser i form av administrativ överbelastning. Vilket riskerar hindra 
museerna att våga satsa på nydanande utställningsverksamhet.  

Kunskapsuppbyggnad av hög kvalitet enligt museer 
Museiutredningens förslag om kunskapsuppbyggnad är ett påstående som i sig inte 
vållar problem men begreppet anses för snävt. Upplandsmuseet menar att vad som 
ligger i begreppen forskning och kunskapsuppbyggnad hade behövts beskrivas ut-
förligare. De menar att kraven på vad museer ska utföra i kunskapsuppbyggnads-
frågorna är för högt ställda medan utredningen knappt påtalar den forskning muse-
erna redan gör. Begreppet anses av andra vara för tolkningsbart. Statens historiska 
museum skriver att de föredragit en mer ändamålsenligt och samtida diskussion om 
andra fält och forskningsverksamheter som museets också bedriver. Sörmlands mu-
seum med flera lyfter att det är enklare för museer i större regioner då de har bättre 
möjligheter att knyta forskare till sin verksamhet. Det konstateras att förutsättning-
arna ser olika ut över landet.  

Sammanfattning museer 
Ambitionen med att kvalitetssäkra verksamheten ses positivt även om tillväga-
gångssättet inte menas vara helt tydligt och färdigt. Förslaget om peer-review av-
styrks på olika grunder men märkbart är att museerna menar att museisektorn i Sve-
rige är liten. De olika kraven och varierade förutsättningarna för museiverksamhet 
runt om i landet påtalas vara hindrande och olöst.  

Kunskapsuppbyggnad och kvalitet enligt huvudmän 
Förslag om kvalitetsutveckling genom kollegial granskning reagerar merparten av 
huvudmän negativt på. I sammanhanget förkastas förslaget som kostsamt, tungdri-
vet, att det vittnar om ett centralistiskt synssätt och att museisektorn i Sverige är för 
begränsad. Landstinget i Kalmar län är tydliga i kritiken och menar att om en grupp 
bildas blir den inte partsoberoende och i sin sämsta form riskerar den utföra vän-
skapskorruption eller illvillig konkurrens. De lyfter frågan om det vore lämpligare 
med företrädare utanför kultursamverkansmodellen. Stockholms stad påstår att det 
är av vikt att även kommunala och regionala museers intressen tillgodoses. De 
framhåller att det finns en risk att det missas då utredningens centrala perspektiv 
genomsyrar förslaget.    
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Helsingborg stad påtalar att deras museer redan utför dialog med besökare och 
medborgare som ett led i det kvalitetssäkrande arbete, ett arbete de menar måste 
innehålla frågor om representation. Även Västarvet förordar dialoginriktade åtgär-
der och förändringsbenägenhet som utgångspunkt i att vidga hur den statliga mu-
seipolitiken kommer fler till godo.   

Två huvudmän menar okommenterat att föreslaget peer-review system är en 
positiv utveckling för den nya museipolitiken, Region Östergötland uttrycker en 
försiktig optimism men menar att vidare utredning krävs medan Örebro län avstår 
från att ta ställning i frågan då de menar att den frågan ligger utanför deras kun-
skapsområde.   

Kunskapsuppbyggnad av hög kvalitet enligt huvudmän 
Sju remissvarande huvudmän resonerar kring det positiva med att utredningen med 
tydlighet framhåller kunskapsuppbyggnad som ett grundläggande och prioriterat 
mål. Umeå kommun menar att kunskapsuppbyggnad är ett viktigt samhällsuppdrag 
för museerna både för sin egen skull, i form av att möta besökarnas föränderliga 
behov och även i att bidra till samhällsbygget. Uppsala kommun tycker dock att det 
är ett för högt ställt krav på mindre museer. De framhåller att kommunal finansie-
ring räcker till förmedling av kunskap och upplevelser men inte mycket mer. Flera 
menar vidare att museet har unika möjligheter att kommunicera forskningsresultat 
till besökare än andra traditionella kanalerna. Stockholms stad påtalar att museer 
redan i hög grad bidrar till forskning genom museernas arbete i samverkan med 
universitet och högskolor.  

Ny musiepolitik efterfrågar hög kompetens vid museerna och huvudmännen 
ställer sig frågande till vilken sort. Av utredningen framgår det inte klart definierat 
och eftersom museerna menas vara en arena för många olika typer av kompetenser 
fyller huvudmännen på med vad de tycker behövs. Bortsett från traditionell musei-
specifik sektorsforskning menas flera andra perspektiv vara betydelsefulla. Umeå 
kommun nämner normkritik, genus- och queervetenskaplig, samt intersektionell 
forskning. De ställer sig frågande till varför museologisk kompetensen saknas när 
utredningen beskriver utvecklingsområden för museets publika delar. Malmö stad 
bifaller ett vidgat kompetensbehov vid museernas och menar att museerna överlag 
behöver utvecklas normkreativt.  

Växjö kommun med flera menar att det är viktigt att knyta samarbeten mellan 
museerna och lärosäten för att fler disputerade vid museerna bidrar till högre kva-
litet. Landstinget i Uppsala län menar att sådana samarbeten så klart är mer möjliga 
vid vissa forskningsavdelningar än andra och att det i fråga om kunskapsuppbygg-
nad räcker med att bidra till forskningen.  
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Sammanfattning huvudmän: 
De svarande huvudmännen är överens om att hög kompetens är viktigt men att det 
är ett för brett begrepp. Att forska och ha en kvalitativ kunskapsuppbyggnad ska 
museet bidra med men det anses inte rimligt att ställa samma krav på olika stora 
verksamheter. Förslaget om ett granskande peer-review system för kvalitetssäkring 
möts med skepsis i stort. Museisverige anses vara för litet med tillhörande negativa 
konsekvenser. Vissa huvudmän framhåller att museibesökarens perspektiv behöver 
tas i beaktande framför ytterligare museiinterna åsikter.  

 

Komparativ analys – kunskapsuppbyggnad och kvalitet 
 
Att museet ska vara en plats för kunskapsuppbyggnad får brett medhåll. Begreppets 
innehåll och tillämpning är dock mer problematiskt att sammanfatta då museer, vil-
ket tidigare konstaterats bör förstås, är pluralistiska organisationer.162 Museets hu-
vudprocesser kräver mängd varierande uppsättning kompetenser. Vilket enligt både 
museer och huvudmän kan utvidgas bortom de traditionella sektorsfrågorna. Att 
museerna aktivt arbetar för att vara många saker för många olika människor kan ses 
som ett bekräftande av den utveckling Bennet beskriver. Museer har förvandlats 
från att vara tempel där en elit manifesterar sina värden till en institution öppen för 
medborgare ur alla olika samhällsskikt. Utvecklingen ska förstås som en efterkrigs-
tendens menar Bennet163  men en tolkning är att samtidens normkritiska frågor och 
genus- samt queerperspektiv skulle kunna förstås som en utveckling av den tenden-
sen. Demokratibegreppet är förvisso klumpigt att utgå från men om det handlar att 
tillskapa arenor där alla röster får plats i ett samhällssamtal kan museernas ligger 
tanken nära till hands. Det kan vara värt att ha i minnet hur en pluralistisk organi-
sation söker vara många saker för många människor, målgruppsanpassning kallas 
det för i en annan typ av diskussion, men i ett demokratisamtal handlar det om hur 
fler kan inkluderas och mångfald kan gestaltas.    

En gemensam hållning är att verksamheternas förutsättning skiljer sig markant. 
Huvudmännen är tydligast i att påtala skillnaden mellan statlig och regional/kom-
munal verksamhet och att förslaget ger uttryck för en centralistisk hållning. Kom-
mittédirektivet med tillägg skapar eller fungerar som alibi att ventilera spänningen 
mellan stad och land. Att lämna kommunala och regionala perspektiv utanför eller 
lägga vad som anses orimliga krav tycks skapa distans mellan aktörer som ibland 
jämställs och ibland skiljs åt. Till exempel forskning vid museerna framhålls som 
en betydelsefull del av verksamheten men, även ett typexempel på aktivitet vid mu-
seerna där förutsättningarna inte är jämförbara.  

                                                 
162 Kraatz & Block, 2008, s.77 
163 Bennet, 1995, s. 89 
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I fråga om kvalitetssäkring genom kollegialgranskning ser hälften av museerna 
fördelar. Goda erfarenheter finns från bland annat djurparksektorn. Den stora mer-
parten påståenden ger uttryck om att museisektorn är för liten och kompetensen 
menas vara otillräcklig för att driva systemet framgångsrikt. Kritiken sammanfattar 
metoden att vara ett kostsamt sätt att inte nå önskade resultat. Även om det bara är 
en svarande är det ändå värt att påtala att en risk med systemet menas vara att vän-
skapskorruption och illvillig konkurrens skulle förekomma. Det tydliga och i vissa 
fall relativt ocensurerade konfliktperspektivet tyder på att det finns betydligt mer 
under ytan. Illvillig konkurrens och vänskapskorruption är starka anklagelser även 
om det inte riktas mot någon särskild klandrad. En utomstående läsare av remissva-
ren frågar sig vem som fruktar vad, när museerna föreslår att systemet bör läggas 
på en tredje part eller till och med på internationella observatörer. Legitimitet, re-
surser och makt står på spel i ett omstritt fält.164 Konfliktperspektivet är en giltig 
infallsvinkel för att förstå utvecklingen inom och mellan aktörerna. Inte ens idén 
om ett system för kvalitetsgranskning ses som en möjlighet för utveckling utan ett 
verktyg för någon att missbruka.  

Tema 8: Övriga påståenden av museipolitisk vikt 
Temat övrigt samlar det som de övriga sju inte fångade upp. Bland det övriga inne-
hållet i remissvaren märks särskilt två kategorier. Digitalisering och inlagor från 
nätverket för Sveriges militärhistoriska arv. Under rubriken övrigt analyseras mu-
seer och huvudmän åtskilt men sammanfattas under gemensam rubrik direkt innan 
den komparativa analysen.  

Övrigt enligt museer 

Museernas digitaliseringsfrågor  
Frågor kring olika utmaningar och potential med digitaliseringsarbete anser flera av 
centralmuseerna att utredningen inte belyst tillräckligt. Det efterfrågas tydliga rikt-
linjer för framtidens arbete. Det beskrivs redan finnas goda digitaliseringskompe-
tenser bland museerna och att det utförs mycket arbete, men det som saknas är re-
surser. Det uttrycks en oro över utredningens förslag vilket påstås visa på förlegade 
målbilder i form av att överföra analoga registerdata i elektroniska databaser. Vilket 
menas rapportera fel signaler till politiken när digitaliseringsuppdraget bland mu-
seer ska fastslås. Fria licenser som ett förlängt led att nå ut med verksamheten bor-
tom tidigare gränser framhålls som viktigt.  

Naturhistoriska riksmuseet menar att relativt små insatser kan göra stor skillnad 
i att tillgängliggöra innehåll för medborgare i en digital kontext. Digitalisering i 
                                                 
164 Wooten & Hoffman, 2008, s.135 
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syfte att öka och bredda bruket av museernas samlingar över regionala- och nation-
ella gränser lyfts som en kärnverksamhet vid de flesta museer. Tekniska museet 
tycker att det är hög tid att digitala besökare likställs och synliggörs i statistiken 
med de fysiska besöken på museet.  

Utredningens förslag att flytta Digisam från Riksarkivet till den nya myndig-
heten för museer och utställningar splittrar de svarande då vissa ser fördelar i att 
Digisam borde vara kvar vid Riksarkivet och därutöver få ett utökat ansvar för hela 
ABM-fältets digitaliseringsutmaningar. De avstyrkande remissvaren lyfter värdet 
av samordning och behovet av ett stort tekniskt kunnande kring tillgängliggörande. 
Något de menar finns vid Riksarkivet.  

Sveriges Militärhistoriska arv – nätverkets bekymmer 
Ett tiotal militärhistoriska museer av varierande storlek och omfattning gör gemen-
sam sak i att framhålla nyttan av den, i deras åsikt, redan välfungerande och slim-
made organisation som sjösattes 2007. Statens maritima museer lyfter även att den 
museala specialistkompetensen inom nätverket är viktig att inte förlora. De sva-
rande kallar en förändring av förutsättningar för deras verksamhets katastrofal. I 
deras mening bedrivs verksamheterna i världsunika kulturarv i vissa fall. Karls-
borgs fästningsmuseum menar att utan nätverkets stöd hade de aldrig lyckats få en 
så välfungerande besöksverksamhet, givet deras förutsättningar. Stiftelsen krigs-
flygfält 16 undrar om utredningens förslag, vilka beskrivs i termer av att vara obe-
arbetade vad gäller militärmuseer, beror på okunskap eller ointresse från utredarens 
sida.  

Andra museipolitiska påståenden från museerna 
I resonemang om att nå ut med verksamheten och då särskilt nå barn och unga 
märks centralmuseerna vara särskilt drivande då de med flera påståenden under-
stryker nyttan av att samarbeten med skolor vidareutvecklas. Till exempel statens 
Historiska museer föreslår en gemensam satsning för historieämnet i grundskolan 
vilket ska integreras med museibesök. Ytterligare synergieffekter beskrivs vara att 
sänka trösklarna in i museet för grupper av besökare som annars inte kan komma 
dit. Tekniska museet föreslår att de nationella kulturpolitiska målet att nå barn och 
unga behöver ha en motsvarande skrivelse i skolans styrdokument.  

Kalmar Länsmuseum menar att det internationella perspektivet i hela utred-
ningen borde förstärkas, de skriver fram sig själva som en god förebild genom sitt 
internationella arbete och erbjuder sig i remissen att bidra med inspiration och nät-
verksbyggande. 
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Övrigt enligt huvudman 

Digitalisering  
Göteborg stad konstaterar, förvånat, att digitalisering knappt behandlas av utred-
ningen trots att det är en kärnverksamhet vid museerna. Falkenberg kommun och 
andra menar att det är viktigt att uppdraget med att digitalisera sektorn hamnar hos 
en instans med ansvar för hela ABM-sektorn. Helsingborg stad menar att det är 
dags att lämna tanken om museibesök som ett besök på eller i en fysisk plats eller 
rum bakom sig. De menar att begreppet museibesök borde vidgas och all interaktion 
och kontakt med museet, då även genom digitala kanaler, är ett besök.      

Konstnärers villkor 
Konstvärlden, konstskapande aktiviteterna, de estetiska ämnesområdena och konst-
närlig utveckling nämns av fem huvudmän med viss koppling till det museipolitiska 
fältet. Region Kronoberg konstaterar att MU-avtalet inte nämns i utredningen. Även 
Kalmar nämner MU-avtalet som en beståndsdel för museers personalpolitik och att 
det bör förankras i kriteriet om avlönad personal vid museer i museidefinitionen. 

Särskilda frågor  
Malmö stad behandlar personalsammansättningen vid museer under kompetensfrå-
gan och menar att det överlag finns en stark homogenitet hos den nuvarande perso-
nalsammansättningen och kopplar det till större frågor om representation inom mu-
seisektorn. De undrar om det i dagsläget ens går att föreställa sig vad tillämpad 
mångfald inom sektorn skulle innebära om förslaget genomfördes fullt ut.   

Region Blekinge samt Helsingborg stad tycker att friluftsmuseers speciella för-
utsättningar och arbete missas av utredningen. Enligt deras remissvar hamnar dessa 
hamnar utanför i lagförslaget och undrar hur utredaren tänkt sig med dessa områ-
den.  

Ett skogens museum 
Lycksele kommuns driver en helt egen linje parallellt med utredarens förslag och 
lämnar tio förslag om nyttan med och möjligheten till att bygga upp ett nytt central-
museum med fokus på den svenska skogens många perspektiv.  

   

Sammanfattning museer och huvudmän inom temat övrigt 
Kategorin övrigt innehåller inte helt oväntat påståenden med en stor spridning gäl-
lande innehållet. Museernas berör i allmänhet digitaliseringsfrågor samt de berörda 
aktörerna inom nätverken Sveriges militärhistoriska arv tog ställning för sitt nätverk 
i synnerhet. Vissa centralmuseer ser samverkan med skolor som en viktig strategi 
för att nå barn och unga och föreslår förändringar för att underlätta samarbeten. 
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Huvudmän behandlar väldigt olika underkategorier men digitalisering och vill-
kor för konstskapande märks. Resterande påståenden är så pass solitära att de läm-
nas utanför.         

Komparativ analys - Övrigt 
Kategorin övrigt samlade spridda ställningstaganden av sådant som inte naturligt 
gick in i andra teman, men ändå för de svarande var tillräckligt värdefullt att ingå i 
genomlysningen av förslaget.  

Digitaliseringsarbetet märktes i remissvaren och trots att det i vissa fall fram-
hålls vara ett viktigt arbete verkar det underordnat andra mer ömmande frågor. 
Bland allt annat verkade berörda verksamheterna konstaterades att arbete redan ut-
förs och kanske därför blev det något av en ickefråga. Det anses fördelaktigt om det 
finns samlad kompetens som kan stödja hela ABM-sektorn trots att det kan antas 
finnas varierande behov hos de olika delsektorerna. Eftersom förslaget inte skapade 
tvingande omständigheter som förändrade det digitala arbetet särskilt verkar det ha 
fått bero.165 

När nätverket för Sveriges militärhistoriska arv upplever att ramarna för deras 
verksamheter hotas av förslaget ställs det på sin spets. De visar sitt tydliga missnöje 
mot, en i deras mening ointresserad eller okunnig utredning, vilken riskerar slå sön-
der vad de menar vara ett välfungerande system inom det militärhistoriska musei-
fältet. Konflikten verkar ha sin grund i att nätverket ser sig tillhöra ett annat fält än 
vad utredaren föreslår. Nätverket själva framhåller det militärhistoriska framför det 
museala och uttrycker oron över att Försvarsmakten ska dra bort ekonomiska anslag 
de lämnar. Än viktigare är oron att förlora spetskompetensen för den verksamhet 
de bedriver. I ett nätverksperspektiv behöver aktörer använda sina och andras re-
surser för att nå sina mål.166 Nätverket Sveriges militärhistoriska arv är inte unikt i 
att vara ett domänöverskridande nätverk. Det är tydligt att deras värdering av mu-
seiförslaget visar på hur de finner det mer fördelaktigt att förbli inom ett militärpo-
licynätverk än ett motsvarande musealt om valsituationen uppstår.  

En avslutande övrig diskussionspunkt berör museernas idéer kring möjligheter 
att nå en ny publik. Ett sätt menar de är att betrakta digitala besök som likvärdiga 
med besöket i det fysiska museirummet. Ett uttryck för implicita påtryckningar där 
museerna försöker påvisa mot en statlig nivå att arbete redan utförs och riskerar 
osynliggöras om det tas för givet.167 Centralmuseernas påståenden om nyttan med 
att nå barn och unga utförs hämtar kraft ur principer för välfärdspolitik om likhet i 
utbud och tillgänglighet.168 Att museernas önskemål om att anpassa styrdokument i 
skolan, ett avskilt politikområde, för att bättre passa museernas utställningar kom-
mer ske får anses osannolikt. Professionen inom ett avskilt fält, såsom skolan, eller 
                                                 
165 DiMaggio & Powell, 1983, s.152  
166 Adam & Kriesi, 204, s.131 
167 Ahearne, 2009, s.143 
168 Blomgren och Johannisson, 2016, s.150 
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i viss mån nätverket för Sveriges militärhistoriska arv kommer att reagera när något 
de håller värdefullt utsätts eller upplevs vara hotat. Det kan tolkas som ett uttryck 
för en normativ isomorfism där de utbildade strävar efter att själva definiera sina 
villkor och metoder. En uppsättning vilka kan komma i konflikt med andras mål 
och värden.169      

                                                 
169 DiMaggio & Powell, 1983, s.152 
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Avslutande del 

I den avslutande delen av uppsatsen kommer studiens resultat att sammanfattas och 
vidare diskutera de påståenden om det museipolitiska fältet. Slutsatser samt och 
förslag på vidare forskning presenteras under respektive rubrik. 

Slutdiskussion 

Remissförfarandet - Ett betydelsefullt inslag i beslutsprocessen 
Att svara på remiss är ett principiellt viktigt led för det regeringsformen ringar in i 
demokratibegreppet, i betydelsen hur det demokratiska samhället bör fungera. För 
att kunna delta i det arbetet gälle det för museer och huvudmän, med varierande 
kapacitet och kompetens, handlar det praktiskt om att avsätta resurser. Personal ska 
sätta sig in i utredningens förslag, ta ställning och formulera ett svar. Ett antagande 
för hela slutdiskussionen är att alla inkomma svar har tagit uppdraget på allvar och 
det funnits starka drivkrafter bakom formuleringarna. Det verkar för vissa ha varit 
en särskild fråga eller omständighet. För andra märks en ambition om att vara med 
och forma helhetsgreppet kring det museipolitiska fältets utformning. Att påstå att 
museisektorn sedan tidigare varit oreglerad vore att fara med osanning. Att musei-
sektorn genom Ny museipolitik får ett nytt explicit uttryck av styrning genom utred-
ningen och att mycket står på spel är en avgörande inställning i läsningen av re-
missvaren.    

Verksamheter och styrning – hur bör en statlig museipolitik fungera? 
Utredaren påstår att museisektorn i Sverige är tämligen splittrad och efter att ha 
analyserat underlaget i remissrundan anses det vara en rimlig slutsats. Många utfö-
rare och huvudmän har varierande verkligheter med vitt skilda behov och olika 
idéer om rätt och riktigt. Att utredningens förslag kring förändringar av normerande 
handlingar kring museets förutsättningar, både definitionen och ändamålsskrivelse, 
gav mycket resonans bland berörda är förväntat. Rädslan att hamna utanför eller att 
spelreglerna skrivs om till den grad att tidigare samarbeten måste omvärderas eller 
blir ogiltiga är påtagligt. Många är påståenden där tidigare samarbeten och an-
strängningar uttrycks. Att bli osynliggjord av den nya politiken försöker alla und-
vika.  I sammanhanget hänvisar museisektorn till ICOM som internationell norme-
rare, även om deras skrivelse är generell för att passa många olika verksamheter 
och även överskrider en mängd av styrmodeller och kulturpolitiska positioner. 
Detta tyder på att den etablerade uppfattningen av maktpositioner och förväntade 
interaktioner mellan aktörer är vägande för hur resonemang förs och i viss mån 
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självskapade. Vid förslag om förändrade omständigheter där slutmålet upplevdes 
vara otydlig och osäkerhet kring vad insatsen egentligen kommer bli reagerar de 
svarande med överlag på med försiktighet. En växelverkan i att försöka vinna re-
surser, legitimitet och makt utan att förlora något av samma märks. 

I remissvaren märks både uttryck för att lagen i funktionen ramlag ska markera 
en riktning medan andra lyfter hur de menar att principiella och vaga skrivelser inte 
är till nytta. Det framhålls att styrningsfrågor måste ske mellan uppdragsgivaren 
och utföraren för att kunna matcha givna förutsättningar och behov. Samtidigt på-
talas det att en lag utan sanktioner är uddlös och svag. Önskemål om att en lagstift-
ning inte ska vara för specifik och styrande och den ska inte heller vara för generell 
och försiktig. På motsvarande sätt märks de starka reaktionerna kring en ny myn-
dighet vara ett tecken på att det å ena är ett dåligt förslag med nedläggning men å 
andra sidan finns ett behov av stödfunktioner. Återigen ett slags uttryck av vinst-
maximering utan att förlora det upplevts värdefulla. 

Illustrativt för den här dubbelheten i remissvarandet är nyttjandet av begreppet 
armlängdsavstånd vilket i litteraturen används på ett sätt och i verksamheterna på 
många olika sätt. Användandet knyter an till det positiva innehåll vilket läggs i be-
greppet, men museer och dess huvudmän tolkar ändå in att begreppet kan användas 
med slagsida för ett större spelrum för den egna verksamheten.          

Vad är ett museum och vad ska det göra?  
Det påstås i ett remissvar att det unika med museal verksamhet är att tre huvudpro-
cesser drivs parallellt. Det ska ske publika möten i utställningarna, en samling ska 
insamlas, vårdas och gallras och det ska forskas vid ett museum. Allt detta menas 
en museipolitik ta ställning för och stödja. Med tanke på den bredd av verksamheter 
som utgörs av, eller önskar ingå i, det allmänna museiväsendet är det inte förvå-
nande att gränsdragningsproblematik uppstår. Forskning är ett sådant tydligt exem-
pel där både museer och huvudmän tillstyrker ambitionen men gärna nyanserar ut-
förandet. Det undras hur ett litet museum ska kunna bidra, nog räcker en fungerande 
utställningsverksamhet? Eller kan samma krav ställas på ett museum där det är svårt 
att knyta forskare till sin verksamhet? Ett museum är många olika saker för många 
olika människor och det ska det få vara enligt de remissvarande. Att vända sig till 
floskler likt: alla kan inte göra allt, men alla kan göra något ligger nära till hands. 
Etiketten museum har många verksamheter under sig och då har inte ens besökarens 
åsikter tagits i beaktande. Vad hen upplever museet och dess lokaler eller utbud 
vara för något är en avgörande aspekt för hur museets handlingsutrymme kommer 
forma sig över tid.    

Sett till de uttryck museerna använder när de talar om den egna verksamheten 
och effekterna av den samma används storslagna och värdeladdade begrepp. Vad 
museet ska göra och för vem verkar vara uttryck för en signalpolitik. Konflikterna 
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och konkurrensen tar sig andra uttryck än vem som ska omfattas av den statliga 
museipolitiken.    

Stad och land – har bör sektorn samverka? 
Utredningens direktiv fokuserade i första hand på den statliga museiverksamheten 
och i ett senare skede lades samverkansfrågan till. Huruvida centralmuseernas per-
spektiv och sakfrågor premieras av utredarens framför andra museiformer är en dis-
kussion som inte tas här. Det framgår dock klart att det hos många svarande finns 
en stark känsla att det ligger till på det sättet. En underliggande decentraliserings-
diskussion och möjligen frustration fick i samband med remissrundan en arena att 
höras. Länsmuseerna och mindre kommuner samt landsting känner sig osynlig-
gjorda och förpassade till passiva mottagare av de aktiviteter som sker i storstads-
regionerna.   

Utredaren påtalar den tämligen splittrade situationen för museisverige och att 
begreppet används öppnar för ytterligare tolkningar av situationen. Det kan avse 
museer olika förutsättningar eller ambitionsnivåer. Några framhåller att insamlan-
det av kulturmiljömaterial och forskningen är det viktigaste. Medan andra kallar 
utställningsarbetet och skapandet av kollektiva identiteter för museets egentliga 
kärna.  En tredje lyfter hur viktigt det är att komma ut med museernas innehåll till 
nya grupper på nya sätt. Allt är viktigt, men ställt på sin spets värderas olika ämnen 
på olika sätt. Ett slags uttryck för splittring vilket ändå inte bör värderas här då det 
saknas underlag, museet är en mångskiftande plats och behöver få vara det. Låt vara 
att de tre huvudprocesserna konkurrerar med varandra, alla kan vara lika viktiga 
samtidigt men i olika sammanhang.    

En djupgående konflikt rör sig under ytan, även om det inte på något sätt basu-
neras ut, annat än i något enstaka fall. Det är ändå anmärkningsvärt att vissa inom 
sektorn reagerar med en så pass negativitet kring förslaget av ett självgranskande 
system. De flesta döljer sin kritik i generella termer. En annan påtalar indirekt att 
sektorn är för liten, det blir inte bra, kompetensen är för svag. En annan menar att 
risken för vänskapskorruption och illvillig konkurrens är en faktisk risk. En utom-
stående läsare av remisserna kan inte annat än undra vem som fruktar vad om för-
slaget skulle bli en realitet? För kritiken är hård i sina formuleringar. Grunden för 
ett gott samarbete och att samverkan för goda effekter påverkas om det finns en 
stark misstro mellan och mot aktörer. Utan att kunna värdera hur det faktiskt ligger 
till med sakförhållandet går det med säkerhet att säga att, vissa aktörer, fruktar fö-
reställda missgynnanden av samverkansförslagen än de föreställda vinsterna om det 
skulle bli av.      
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Vad får det lov att kosta?  
Finns det en genomsyrande konsensus i läsningen tycks den övergripande tenden-
sen den nordiska där kulturpolitikens krav och ålsättningar skärps utan att finansie-
ringen matchar. Både museer och huvudmän är mycket tydliga på den punkten. Ska 
sektorns förutsättningar skärpas ytterligare måste det till medel som gör att det går 
att leva upp till kraven. Återigen påpekas det hur det statliga centralperspektivet 
missar sakfrågor och förhållanden vilka kostar resurser. Trots att lagen ansågs udd-
löst skriven framhålls det vara extra viktigt att den som inte uppnår lagens krav inte 
ska straffas ytterligare. En ramlag är bra då den sätter en riktning i fråga om museets 
huvudprocesser, men de svarande menar att misslyckandes ska ses som lagbrott 
anses magstarkt. Särskilt om inte förutsättningarna är tillräckligt gynnsamma. Sär-
skilt om det är frivillig verksamhet. Ett tänkbart riskscenario vilken inte många re-
sonerat om är hur en eventuellt för hårt skriven lag skulle kunna föranleda att mu-
seer läggs ned. Lagen är inte tvingande i att det måste finnas musealverksamhet i 
en region men finns det ett museum ska det uppnå en viss nivå utan att finansieras.    

Med påståenden av det slaget är det inte märkligt att museerna tar i när de be-
skriver den egna verksamhetens effekter på omgivande samhälle. Det uttryck av 
kulturpolitiken som samlande för museerna är avgörande betydelsefull och om po-
litiken vill ha de goda resultaten och effekter måste den vara villiga att satsa. 

Slutsatser 
Det kan konstateras att materialet uppsatsen har bearbetat är långt ifrån uttömt. Stu-
diens syftade att försöka kartlägga fältet svensk museipolitik genom analys av re-
missvaren till Ny museipolitik. Vad undersökningens resultat visar är att museilagen 
som sådan välkomnades på en relativt bred front. Att bedriva verksamhet av sådan 
angelägenhet att den bör omfattas av lagstiftning stämde väl överens med aktörer-
nas självbild vid museerna. Variationen i det som de olika aktörerna lyfter vara av 
särskilt viktig har speglats av de olika förutsättningarna, både styrningsmässiga och 
geografiska, samt de ämnesområden som Sveriges museer och deras huvudmän ge-
menast skapar. Att kalla situationen för splittrad är ett sätt att bemöta den variation 
av återkoppling genomlysningen gav.  En annan bild bör också få nyansera uttalan-
det då det i remissvaren till utredningen märks en klar samstämmig åsikt i de påstå-
enden som den här uppsatsen kategoriserat. Trots olikheter anses museerna och de-
ras olika processer mycket centrala för ett välfungerande samhälle, viktiga nog att 
få de förutsättningar som behövs. 

Studien finner i sin kartläggning att remisser skrivs med fokus på det som är 
angeläget för sektorn i allmänhet och den egna verksamheten i synnerhet. Isomorfa 
tendenser märks av både mimetiska och normativ karaktär. Mellan huvudman och 
utförare märkts fler dialogiska tendenser än konfliktbetonade. Museilagen och den 
föreslagna nya myndigheten genererar flest påståenden. Samlingsfrågor är av större 
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vikt för museerna än huvudmännen. Det finns en stark bild av verksamheten som 
viktig för kulturarvskapande gemenskap och identiteter. Finansiering är en avgö-
rande viktig fråga för alla inblandade. Den generella åsikten är att det finns för lite 
medel medan kraven på vad finansieringen ska räcka till stegras i och med förslagen 
i Ny museipolitik.  

Studien finner att fältet har splittrande krafter i form av olika behov och förut-
sättningar. Särskilt mellan de statliga och övriga museer något flera menar att utre-
daren inte tagit tillräcklig hänsyn till. Det som förenar är att även i det splittrade 
fältet ses fördelar med erkännandet och status en lagreglering anses innebära, gil-
lande kring den höjda ambitionsnivån och en självbild av museiverksamhet som 
viktigt för ett gott samhälle. En genomgående förenande sak mellan alla museer och 
alla huvudmän är att finansiering behövs för att klara allt verksamheterna ska utföra.      

Förslag på vidare forskning 
Studiens breda tillvägagångssätt och omfång har skapat en ram. Med den grundför-
ståelsen för helheten kan det med säkerhet påstås att en framtida forskarinsats kan 
ta sig an och fördjupa vilket av de specifika teman uppsatsen kategoriserat.   

Eftersom ett förslag om att göra allt är till litet stöd lämnas, kopplat till aktuella 
skeenden i museisverige, frågor vilka med fördel kan undersökas:  

• Relationen mellan huvudman och museet, vad händer när principen om 
armländsavstånd ställs på sin spets? Se särskilt JO-anmälan mellan Väs-
tarvet och Göteborgs naturhistoriska museum om gallring av mänskliga 
kvarlevor. Beräknat utslag våren 2020 

• Samverkan och likriktning inom sektorn, vilka effekter gav lagen? Se 
vidare Riksantikvarie ämbetets rapport om effekter av museilagen. Pub-
licerad våren 2019.  

• ICOM funktion som normerande kraft i relation till museilagen särskilt 
då ICOMs nya museidefinition presenteras. Beräknad färdig hösten 
2019.  
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Käll- och litteraturförteckning  

Källor 
Remisser införda som Ku2015/02515/KL, Kulturdepartementet Stockholm: 
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Arbetets museum  
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Blekinge Museum 
Bohusläns museum 
Borås Stad 
Brigadmuseum AB 
Dalarnas museum 
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Forum för levande historia 
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Norrbottens museum 
Östergötlands museum 
Östersund kommun 
Postmuseum 
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Region Örebro 
Region Östergötland 
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Sörmlands museum 
Statens centrum för arkitektur och design  
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Stockholms stad 
Tekniska museet 
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Uppsala Kommun 
Västarvet 
Västerbottens museum 
Vaxholmsfästning 
Växjö kommun 
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