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1 Inledande diskussion 

1.1 Inledning 
Vilken är museets roll i dagens samhälle? Det är en fråga jag inte kommer att 
kunna ge ett uttömmande svar på i denna uppsats, däremot ämnar jag tangera 
en ingång till en sådan frågeställning. Är det fråga om museet som fostrare, 
museet som bildningsinstitution, folkbildare, museet som söndagsnöje eller är 
museet en ren resurs för samhällets medborgare att hämta objektiva fakta ur, 
likt arkivet eller biblioteket, en mer eller mindre välsmord fysisk faktabas? 
Med andra ord vilket är museets samhällsuppdrag, syfte, funktion eller position 
i vårt samhälle?  

Den mer eller mindre allenarådande formen av utåtriktad verksamhet på 
museum har länge varit utställningen, att låta föremålen tala i en viss kontext. 
Utställningen kompletteras idag av olika programverksamheter. Hur påverkar 
denna utveckling min inledande fråga om museets roll i dagens samhälle samt 
vilken roll spelar förmedlingsmediet? Är museet kunskapsproducent, 
kunskapsförmedlare eller ren underhållare? Kanske bör man inte ens att hålla 
isär dessa kategorier.   

Jag kommer i uppsatsen att undersöka museets roll som aktör inom olika 
diskurser. Museiinstitutionen inkluderar flera olika ämnesfält, varför även 
museets verksamhetsgrenar sträcker sig åt flera olika håll. Jag kommer att 
undersöka i vilken omfattning Historiska museet kompletterar 
utställningsverksamheten, där föremålen på ett unikt sätt anses kunna säga 
något om historien och om oss människor, med olika programverksamheter i 
form av föreläsningar, debatter och seminarier – medier som förknippas 
starkare med högskola och universitet än med museer.  

Genom att undersöka Historiska museets programverksamhet drygt tjugo 
år bakåt i tiden, med fokus på de senaste tio åren, ur ett diskursanalytiskt 
perspektiv söker jag svar på hur denna programverksamhet presenteras och 
utvecklats, sker en ökning, en breddning eller är verksamheten konstant? Lika 
viktigt finner jag museets egen beskrivning av denna programverksamhet, 
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vilket utrymme får den och hur beskriver museet verksamheten i förhållande 
till sitt uppdrag och det traditionella utställningsmediet? 

Jag har valt att inrikta min undersökning på just Historiska museets 
programverksamhet eftersom jag finner det intressant att denna tunga 
institution och myndighet på senare år aktivt tagit ställning som 
samtidskommentator och därmed utmanat vår syn på det traditionella museets 
uppdrag och positionering i vårt samhälle. Jag kommer att undersöka 
programverksamheten först utifrån ett generellt perspektiv för att sedan övergå 
till Historiska museets specifika museiuppdrag ur ett diskursanalytiskt 
perspektiv. Ökar programverksamheten? Vad består programverksamheten i 
och vad betyder detta för museets samhällsuppdrag och diskursiva 
positionering?  

 

1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka museet som aktör i sitt eller sina 
diskursiva sammanhang. När det gäller museologisk litteratur behandlar de 
allra flesta museet utifrån samlings- eller utställningsperspektiv. Vad jag är 
intresserad av är museets övriga förmedlingsformer vilka samlas under 
beteckningen ”övrig programverksamhet”1. Det har visat sig svårt att 
frambringa sådan litteratur, kanske kan jag fylla ett litet hörn av denna lucka. 

Jag kommer att ställa den enskilda museiinstitutionen och dess diskursiva 
verksamhetsområde i förhållande till den större kultur- och bildningsdiskursen 
vilken museet även är en del av2. I det större perspektivet, vilken roll spelar 
museet när det handlar om att tolka människans verklighet genom att 
representera denna, och framförallt, spelar det någon roll under vilka former 
denna representation sker? En stor del av den museala verksamheten handlar 
om att till allmänheten förmedla och ”levandegöra” den kunskap om historien 
och det kulturarv man inom den kulturhistoriska museiinstitutionen producerar 
genom att samla och vårda i första hand föremål. Formen för denna förmedling 
har länge dominerats av utställningsmediet och även om utställningen 
fortfarande dominerar på museum är det inte ovanligt att denna kompletteras 
av övrig programverksamhet.  

                                                 
1 Kulturrådet samlar allt som inte är utställningar under benämningen ”övrig programverksamhet” i sin 
statistik från 2004. (www.kulturradet.se). 
2 Jag utvecklar dessa diskursbegrepp och tydliggöra min användning av dem i nästa kapitel.      
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Mitt huvudsakliga syfte är att undersöka hur denna utvidgning av 
förmedlingsmediet påverkar museets diskursiva positionering och hur väl detta 
kan sägas ske i samklang med museiuppdraget. 

Det är min avsikt att diskutera vissa grundläggande teoretiska begrepp som 
kunskap, makt, representation och diskurs samt undersöka deras inbördes 
förhållande till varandra, främst utifrån Michel Foucaults teorier och 
resonemang.   

Museer har varit och är aktiv som en av samhällets bildningsinstitutioner, 
indirekt när det gäller uppdraget att utöka och vårda samlingarna, vårt 
gemensamma kulturarv, och mer direkt vad gäller förmedlingen av den 
kunskapsbas man hela tiden bygger ut och omdefinierar. Formen för 
förmedlingen står i fokus i denna uppsats. 

1.3 Hypotes 
Min hypotes är att även om det finns vissa gemensamma definitioner av vad 
som konstituerar museal verksamhet är det inte självklart på vilka eller vilket 
ben museerna står eller ens bör stå. Det finns ingen ”museiplikt” motsvarande 
skolplikten, museet undervisar inte studenter som högskolan eller universitet 
och museet är heller inte en renodlad ”nöjespark” utan står på en egen 
plattform mellan dessa kategorier. Museerna existerar heller inte fritt från 
samhällets övriga kultur- och bildningsinstitutioner utan måste förhålla sig till 
dem. Jag utgår ifrån att denna museets plattform är lika lite konstant eller stabil 
som samhället i övrigt. Museets samhällsuppdrag förändras i takt med sin 
omgivning och att man genom att undersöka en potentiell förändring i 
förmedlingsmediet också kan få svar på frågor om museets positionering och 
samhälleliga uppdrag som kunskapsförmedlare, kunskapsproducent och 
underhållare. 

Museets besökare kommer som sagt frivilligt av olika anledningar och det 
är i hög grad utifrån antalet besökare som museerna idag legitimerar sin 
existens och verksamhet, även om verksamhetsområdet inkluderar fler fält än 
det publika, att visa är bara en del av museiuppdraget. Ändå är det främst 
besökssiffror som anses fungera som betygsättare eftersom besöken är just 
frivilliga och dessutom i de flesta fall kostat pengar, varför skulle folk komma 
om verksamheten fungerade illa? Det är även dessa siffror som intresserar 
museets huvudmän. Min utgångspunkt är att det är utifrån museiuppdraget 
samt museets strävan att bibehålla sin samhällsstatus och legitimera den 
museala verksamheten, som man bör studera museers utökade 
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programverksamhet. Att programverksamheten är ett sätt för museerna att 
hantera den fina balansgången mellan bildning och underhållning, ett sätt att 
attrahera så många typer av besökare som möjligt och därmed säkra sin 
diskursiva positionering och bibehålla den starka röst man har i samhället. 
Alltså ett sätt att locka besökare ur en varierad skala genom att erbjuda 
fördjupning till den som önskar och en mer lättsmält underhållningsvariant till 
den som önskar det. Jag menar att museet har en chans att stärka sin diskursiva 
positionering, genom att locka fler besökare, genom utökad 
programverksamhet.  

Min hypotes är att museerna genom programverksamheten ikläder sig en 
än mer aktiv roll som både kunskapsproducent och kunskapsförmedlare såväl 
som trivsamt söndagsnöje.  

I anslutning till mitt just förda resonemang finner jag det även givande att 
ställa den öppna frågan om programverksamheten endast är en trend eller i 
själva verket är en viktig del i museets utveckling för att möta en ny tid. Det är 
en alldeles för stor fråga att besvara här och nu men icke desto mindre 
intressant att fundera över.   

1.4 Material och frågeställningar 
Mitt källmaterial består i Historiska museets årsböcker, årsredovisningar, 
verksamhetsberättelser, statliga regleringsbrev och museets egna uppställda 
mål för verksamheten. Jag har även sökt efter de ursprungliga tryckta 
programmen för att kunna urskilja en överskådlig bild av museets 
programverksamhet punkt för punkt, både vad gäller dess omfattning och dess 
innehåll. Jag ville undersöka vilken programform som dominerade, var det 
föreläsningar och debatter eller var det mer handlingsinriktade program som att 
lära sig hantera vissa tekniker eller dylikt. Dessa program har inte gått att få tag 
i. På Riksantikvarieämbetets avdelning ATA (Antikvarisk – Topografiska 
Arkivet) som har hand om Historiska museets arkiverade handlingar finns de 
inte sparade. Istället har jag fått nöja mig med museets egna beskrivningar av 
dess programverksamhet vilket också är av intresse eftersom jag i uppsatsen 
fokuserar på programverksamhetens utveckling och förhållande till 
utställningsverksamheten och museiuppdraget, hur museet skapar diskurs 
genom att representera världen samt konstituera och förmedla kunskap. Genom 
att undersöka museets egna formuleringar om sitt eget arbete tror jag att jag 
kan komma åt en viktig aspekt, nämligen museets syn på sig själv inom sin 
enskilda museala diskurs såväl som inom den större diskurs museerna också är 
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en del av. Jag väljer att kalla denna större diskurs för kultur- och 
bildningsdiskurs. 

Jag kommer att göra nedslag 1975, 1985, 1992-97 samt 2000-2002. 1975 
och 1985 har jag valt för att ha att jämföra de senaste tio åren med och 
anledningen till att jag blivit tvungen att avstå från 1998-99 beror på att de inte 
fanns på sin plats3. 

De huvudsakliga frågeställningar jag har med mig när jag går igenom 
källmaterialet och utför min analys är: 

1. Hur presenteras programverksamheten? 

2. Vilken relation har programverksamheten till den traditionella 
utställningsverksamheten? 

3. Sker någon förändring i denna relation? 

4. I vilken grad handlar kunskapsförmedlingen om att veta att respektive veta 
 hur4? 

5. Hur påverkar programverksamhetens utveckling museets diskursiva 
positionering och museets uppfyllande av museiuppdraget? 
 

1.5 Teoretisk ram och metod 
Ett ständigt återkommande begrepp i denna uppsats är diskurs varför jag redan 
här ämnar ge en kort presentation av vilken betydelse andra lägger i begreppet 
samt klargöra vad jag själv menar med diskurs och hur jag finner begreppet 
användbart, för att sedan kunna gå vidare och presentera min diskursanalytiska 
metod. Winther Jørgensen definierar diskurs enligt följande: 

Som gemensam nämnare kan man betrakta diskurser som sociala mönster av 
betydelsefixeringar som står i instabila förhållanden till varandra. En diskurs är således ett 
bestämt sätt att tolka världen (eller delar av världen).5  

 

 

                                                 
3 ATA har nyss bytt lokaler varför alla handlingar ännu inte kommit till rätta på respektive hylla, 
personalen kunde heller inte hjälpa mig att få tag i dem. 
4 Jag förklara dessa kursiverade kunskapsformer nedan i kapitel 2.1. 
5 Wither Jørgensen, Diskursanalys som teori och metod, sid. 136. 
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Diskurs anses vidare vara ett system som producerar utsagor:  

En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom 
att få fotfäste inom olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. 
Systemet är verklighetskonstituerande för sina bärare och uppvisar en viss ordning i sitt 
mönster av sociala relationer.6 

Enligt båda dessa definitioner bestämmer diskursen vad som är normalt och 
därför kan uttalas samtidigt som det onormala konstitueras, det som inte kan 
eller bör uttalas samt att det handlar om sociala relationer. 

En av diskursteorins grundstenar är motsatsförhållandet, att det är i 
jämförelse med, eller i relation till något annat som något ”är” och bär mening. 
Diskurs existerar aldrig i singular, de är alltid flera och existerar alltid i relation 
till varandra enligt formeln: något är det ena för att det inte är det andra. Detta 
gäller såväl diskurser sinsemellan som för begrepp inom en viss diskurs.  

Jag menar att diskursbegreppet handlar om den sfär, eller det rum i vilket 
kunskapsfält, mening och norm skapas. Diskursen involverar flera olika aktörer 
vilka hela tiden måste förhålla sig till varandra, i samklang eller i strid med 
varandra, där man kämpar om vad som är sant respektive falskt.   

Diskurs handlar i hög grad om makt, att aktivt forma det diskursiva 
sammanhanget genom att producera kunskap, kunskap som fungerar som 
verklighetens byggstenar, kunskap som legitimerar, ordnar och representerar 
vår uppfattning av verkligheten.  

Sanning skapas diskursivt7. Därmed inte sagt att den fysiska världen inte 
existerar i sig själv, däremot får den bara betydelse och mening genom 
diskurs8. Sanning är ett provocerande och därför farligt begrepp att röra sig 
med varför jag omedelbart vill klargöra och definiera begreppet. Med sanning 
menar Winther Jørgensen, och jag med henne, våra gemensamma 
referensramar, det vi sällan ifrågasätter. Denna sanning upprätthålls genom den 
diskursiva produktionen av ett komplext och legitimerande kunskapsfält9. Man 
kan alltså vrida till Francis Bacons fras ”kunskap ger makt” och säga att makt 
konstituerar kunskap. Enligt Foucault är det inte helt enkelt att definiera denna 
makt som något bestämt och definitivt. Han beskriver makt som något som 

                                                 
6 Neumann, Iver, Mening, materialitet och makt,  sid. 17. 
7 Wither Jørgensen, sid. 20. 
8 Ibid. sid. 20. 
9 Ibid. sid. 20-21. 
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existerar på flera olika plan samtidigt, han ser det som ett positivt flöde snarare 
än som en negativ och förtryckande kraft som endast verkar uppifrån och neråt: 

Det som får makten att äga giltighet, det som gör att den blir accepterad, är helt enkelt det 
faktum att den inte bara tynger oss som en kraft som säger nej utan genomsyrar och 
skapar tingen; den framkallar njutning, frambringar kunskap, skapar diskurs. Den 
[makten] måste betraktas mer som ett produktivt nätverk som löper genom hela 
samhällskroppen än som en negativ instans med förtryck som uppgift.10  

Jag återkommer till Foucault nedan i kapitel 2 men vill redan här klarlägga min 
grundläggande uppfattning vad gäller diskursens makt samt museets 
förhållande till denna. Museiinstitutionen utgör en aktör bland flera i den större 
kultur- och bildningsdiskursen och museets uttrycks- eller förmedlingsformer 
spelar en viktig roll i detta sammanhang eftersom det handlar om ett medel att 
positionera sig inom nämnda diskurs. Att komplettera utställningen med övrig 
programverksamhet kan spela roll för vilken legitimitet och status museet 
därmed skapar kring sig genom att vara en delaktig aktör i skapandet av det 
legitimerande kunskapsfältet kultur och bildning, med andra ord museets 
diskursiva positionering. 

Museiinstitutionen är idag en etablerad auktoritet i det offentliga rummet 
vilket betyder att den har en diskursiv position att upprätthålla, återskapa och 
kanske även utveckla. För att återknyta till sanningsbegreppet så förväntar sig 
museibesökaren att det som presenteras på museet, i utställningar med eller 
utan guide eller i övriga programpunkter, är rätt och riktigt, baserat på fakta 
och kunskap om det historiska förloppet, alltså någon slags sanning. Hur denna 
sanning skapas och förmedlas beror till stor del av de diskursiva 
referensramarna, vad som inom diskursen accepteras och bärs upp av olika 
anledningar. 

Som jag ser saken rymmer diskursbegreppet ytterligare begrepp som makt, 
kunskap och representation. Dess inbördes relationer följer inte en hierarkisk 
ordning utan de beror snarare av varandra på en horisontell nivå, alltså att de 
förutsätter varandra. Mer om dessa begrepp och relationen mellan dem 
diskuteras nedan i kapitel 2. 

Inom den diskursanalytiska metoden finns flera olika inriktningar 
etablerade. Enligt Winther Jørgensen delar de flesta ändå ett antal 
nyckelpremisser, nämligen Vivien Burrs fyra utgångspunkter, vilka är: 

                                                 
10 Svensk översättning från Winther Jørgensen, sid. 20, ursprungligen från Foucaults ”Truth and Power” i 
Power/Knowledge, sid. 119. 
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1. Att hålla en kritisk inställning till självklar kunskap. 

2. Vi är historiska och kulturella varelser och vår syn på kunskap om världen 
präglas därav, vårt sätt att uppfatta och representera världen är därför 
historiskt och kulturellt specifika och därmed kontingenta; det kunde ha 
sett annorlunda ut och det kan förändras. 

3. Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer, 
kunskap frambringas i social interaktion där man både bygger upp 
gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt. 

4. Det finns ett samband mellan kunskap och social handling. Inom en viss 
världsbild blir vissa handlingar naturliga och andra tabu, den sociala 
konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala 
konsekvenser.11 

Burrs fyra nyckelpremisser handlar om en kritisk inställning till hur vi 
uppfattar och ser på den värld, samhälle, eller sammanhang, med andra ord 
diskurs, vi befinner oss i. Framförallt handlar det om vår syn på relationen 
mellan de inom diskursanalysen grundläggande begreppen diskurs, makt, 
kunskap och representation samt vilka sociala konsekvenser dessa relationer 
faktiskt producerar. 

Vi är alla barn av vår egen tid och vi fungerar enligt den ordning som anses 
bära giltighet i just vår tid, vilket betyder att vi tar vissa saker för givna utan att 
ifrågasätta dem vilket i sin tur gör förändring trög och ibland svår men inte 
omöjlig. Eftersom det hela tiden är fråga om flera olika diskurser som existerar 
i relation till varandra och inte en allenarådande och absolut diskurs fungerar 
diskursanalys utmärkt för att lokalisera just förändring då man söker efter 
brytpunkterna där ett par dominerande, men inte absoluta, diskurser övergår i 
andra.  

En ordentlig analys som söker reda på brytpunkter och större förändringar 
kräver ofta ett grepp om en längre tidsperiod, kanske över sekler. Det finns inte 
utrymme för mig att göra en så pass storskalig analys av museers 
förändringsaspekt inom ramen för denna uppsats. Dessutom tror jag att 
museets eventuella brytpunkt eller förändringsfas ligger allt för nära i tid och 
rum för att ordentligt kunna lokaliseras, att det helt enkelt krävs större 
tidsmässig distans, att något faktiskt är på väg att hända just nu.  

                                                 
11 Winther Jørgensen, sid. 11-12. 
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Genom att bara gå drygt tjugo år tillbaka i tiden, med fokus på de tio 
senaste åren, tror jag inte att jag kommer att finna färdiga och tydliga resultat 
av en förändringsfas. Däremot tror jag att jag skulle kunna urskilja en process 
som är på väg mot utvidgad programverksamhet och det är min utgångspunkt 
att detta i grunden, och inför framtiden, påverkar museers diskursiva 
positionering och att museets ambition därmed skulle vara att ”säkra” sin 
representativa och kunskapskonstituerande plattform. Att det krävs en 
förändring av förmedlingsmediet för att kunna behålla eller utveckla museets 
diskursiva position och samhällsstatus.  

Den diskursanalytiska metoden handlar om att undersöka en företeelse, ett 
fenomen eller hela strukturer utifrån ett perspektiv som sätter det diskursiva 
sammanhanget i centrum. I mitt fall handlar det om att undersöka Historiska 
museets programverksamhet utifrån ett perspektiv där museet är en del av den 
museala diskursen med ett specifikt museiuppdrag att uppfylla och en specifik 
plattform att arbeta utifrån, såväl som en del av den större kultur- och 
bildningsdiskursen. Att det lilla sammanhanget har betydelse för det större 
sammanhanget. Dessa olika diskurser existerar och fungerar i relation till 
varandra och det är utifrån detta perspektiv jag hoppas kunna placera 
Historiska museets programverksamhet i ett större resonemang om museets 
positionering inom denna kultur- och bildningsdiskurs och dra slutsatser därav.   

Jag anser att det skulle kunna visa sig fruktbart att anlägga den 
diskursanalytiska metoden, med den kritiska grundtonen vad gäller synen på 
självklar kunskap och vilken roll det historiska och kulturella sammanhanget 
spelar för produktionen av denna självklara kunskap, på just 
museiinstitutionen. Jag vill även återkomma till frågan jag ställde 
inledningsvis: är museet kunskapsproducent, kunskapsförmedlare eller ren 
underhållare och kan man se om förmedlingsformen spelar någon roll när det 
gäller dessa kategorier? 

En stor och viktig del av museiinstitutionens publika arbete är att skapa 
och förmedla en representation, eller representationer av verkligheten, av det 
som varit och det som är, genom betydelsebärande föremål, men också genom 
den övriga programverksamheten. När museerna utvidgar sin verksamhet med 
olika program utvidgar de samtidigt sin andel av, eller del i, de diskurser jag 
diskuterat. De sätter ner ännu en fot och står då ändå lite stadigare. Eller 
handlar det om en omdefiniering av museets roll i sitt sammanhang, vi kallar 
fortfarande museet för bildningsinstitution, kan formerna för denna bildning 
förändras utan att det påverkar museets roll, uppdrag, syfte eller position i 
samhället?  
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Jag tror att man kan komma åt en väsentlig del av museets diskursiva 
positionering, vilken enligt diskursteorin sker genom representation av 
verkligheten samt museets produktion och förmedling av kunskap, genom att 
undersöka hur de själva framställer programverksamhetens syfte och funktion i 
förhållande till den övriga publika verksamheten, dess uppdrag och mål.   

När jag analyserar mitt källmaterial kommer jag att göra detta utifrån 
denna diskursanalytiska metod vilket innebär att jag framförallt kommer att 
undersöka vad som uttalas respektive inte uttalas i materialet. Vilket utrymme 
programverksamheten får samt hur förhållandet mellan museets 
utställningsverksamhet och den övriga programverksamheten presenteras. Jag 
undersöker även hur Historiska museet i sina verksamhetsberättelser själva 
placerar sig i den museala diskursen såväl som kultur- och bildningsdiskursen, 
det vill säga om eller hur de preciserar sitt museiuppdrag och sina 
verksamhetsmål och sätter dem i relation till i detta fall programverksamheten.   

1.6 Forskningsläge 
Litteratur om museers övergång till utökad programverksamhet har jag inte 
lyckats uppbringa. Däremot finns en hel del skrivet om museers utveckling 
över lång tid som exempelvis Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the 
shaping of knowledge. Hon diskuterar vilka förutsättningar museer verkat 
under, hur dess relation till makten sett ut och vilken roll olika epistemologiska 
sammanhang spelat över en period på 600 år. Hon bygger dessa resonemang på 
Foucaults kunskapsdiskussion och hon använder även hans epistemebegrepp12 
som benämning på olika epistemologiska epoker. Detta är av intresse för mig 
därför att det kastar ett ljus över museets långsiktiga förändringsprocesser samt 
vilken betydelse det rådande kunskapssammanhanget har, alltså det diskursiva 
sammanhanget.   

Även Stefan Bohman och Karin Lindvalls artikel ”Museerna I samhället 
och samhället i museerna” tar, som titeln antyder, upp museernas samhälleliga 
funktion och placerar museiinstitutionens position i samhället. Här diskuteras 
museets unika karaktär och dess olika möjligheter, vilka även jag påtalade i 
min hypotes ovan, museet som står mellan, och i relation till, samhällets övriga 
kultur- och bildningsinstitutioner/diskurs. Bohman och Lindvall diskuterar 
                                                 
12 Hooper-Greenhill ger sig inte på att översätta episteme från franskan och eftersom min kunskap om 
franska språket är obefintlig försöker inte heller jag översätta begreppet. Det framgår dock att en episteme 
är den tidsperiod vilken utgör en viss kunskapstradition, att det är ett samlingsbegrepp för den 
epistemologiska perioden/epoken. Mer om detta begrepp senare i kapitel 2.2.  
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museets många verksamhetsfält och uttrycksformer vilka framställs som en rik 
resurs för samhället. Det är en infallsvinkel jag finner intressant för egen del 
därför att frågan om museets diskursiva positionering är viktig i förhållande till 
vilken kraft, eller makt, som ligger bakom dess uppdrag och mål att 
representera vår verklighet.   

Sven Nilsson tar ett större och fastare grepp om svensk kulturpolitik i 
kulturens vägar vilket betyder att han inte bara förhåller sig till 
museiinstitutionen utan ser till hela det kulturpolitiska fältet, han gör detta 
utifrån teoribildningar kring kultur och makt. Vad gäller museerna undersöker 
han dess institutionella karaktär, även diskussionen om kulturellt kapital berör 
museernas verksamhet. 

Jag återkommer till nämnda författares resonemang och slutsatser i kapitel 
2. De belyser alla museet utifrån den samhälleliga kultur- och 
bildningsinstitution det är fråga om och de resonerar dessutom kring hur 
museet förhåller sig till andra institutioner vilket delvis berör min egen 
undersökning eftersom det delvis är i denna relation jag finner det intressant att 
belysa programverksamheten. Ur detta perspektiv tror jag att man kan finna en 
ingång till ett svar på frågan om varför museer kompletterar sin traditionella 
förmedlingsform, utställningen, med övrig programverksamhet. 

Till forsningsläget hör även viss teoretisk litteratur eftersom en stor del av 
uppsatsen utgör ett teoretiskt begreppsparti. Hit hör Kerstin Holms text vilken 
behandlar Kants kunskapsteori13 men framförallt Michel Foucault som på 
många sätt dominerar inom diskursteori14. Centralt i Foucaults resonemang är 
att sanning, kunskap om verkligheten, skapas diskursivt och att detta sker 
utifrån ett maktperspektiv, denna makt konstituerar kunskap och bestämmer 
därmed det normala och onormala, det vill säga den kunskap vi inte ifrågasätter 
utan accepterar och tar mer eller mindre för given. Han menar att vi måste se 
förbi dessa ”sanningar” för att kunna urskilja diskurser och deras makt och att 
det genom historiens avbrott, och inte i dess kontinuitet, 
förändringsmekanismer blir tydliga och därmed även åtkomliga15. 

                                                 
13 Holm, Kerstin, Kunskap, en karaktäristik baserad på Kants kunskapsteori, (Lund 1996). 
14 Foucault, Michel, Diskursens ordning, (1993), Vetandets arkeologi, (2002), Power/knowledge, (1980). 
15 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, sid. 40. 
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2 Begreppsdiskussion 

Diskurs, kunskap, makt och representation är begrepp jag behandlar nedan. 
Anledningen till att jag plockar ut dessa beror på att jag anser att de är 
nyckelbegrepp och att de förutsätter varandra. Det ena begreppet är inte 
viktigare än det andra utan de hänger ihop och förhåller sig till varandra inom 
ramen för de diskursiva sammanhangen. Det är inom diskurs som de övriga 
begreppen får mening och på samma gång är det genom dessa begrepp som 
diskurs verkar.  

2.1 Kunskap 
Vad är egentligen kunskap och vad för slags kunskap menas när man beskriver 
museala verksamheter och deras mål? Museernas samhällsuppdrag beskrivs i 
museiutredningens betänkande från 1994 så som följer: 

Genom museerna kan den historiska erfarenheten utnyttjas för att ge perspektiv på olika 
frågor när det gäller att hantera nuets problem och välja framtidsriktning… Den snabba 
samhällsutvecklingen kommer att öka behovet av historisk kunskap.16 

Någon vidare definition av ”historisk kunskap” ges inte. Men det framgår av 
betänkandet att det ligger i museets uppdrag att själva producera kunskap samt 
att även ta del av och vara involverade i den kunskap som produceras vid 
samhällets övriga bildningsinstitutioner. Denna kunskap skall förmedlas till 
allmänheten via de för museet specifika utåtriktade verksamheterna, i första 
hand genom utställningsmediet17.   

Enligt Kant består kunskapens element i iakttagelse och begrepp. Det 
handlar om att som individ kritiskt pröva sina egna iakttagelser och begrepp 
om fakta och föremål/situation18. Enligt denna definition ligger det på 
individens bord att aktivt skapa sig kunskap om det ena eller det andra utifrån 

                                                 
16 SOU 1994:51, bilaga 1, sid. 17. 
17 SOU 1994:51, bilaga 1, sid. 7-28. 
18 Holm, sid. 6-11. 
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vissa premisser. En sådan definition av kunskap fungerar väl även utifrån ett 
diskursivt perspektiv, där finner man nämligen att människan visst skapar sin 
egen historia, men inte under betingelser som hon själv valt19. När vi som 
individer aktivt prövar våra iakttagelser och begrepp prövar vi dem mot en 
diskursiv referensram vilken vi inte rår på.  

Museerna utgör ett rum i vilket förutsättningar skapas för hur vi uppfattar 
världen och vilken slags kunskap vi själva skapar, eller tar in, om den. Det är 
samtidigt viktigt att komma ihåg att själva museiinstitutionen också påverkas 
av sin omgivning precis som samma omgivning påverkas av museerna.  

Utifrån detta borde formen för kunskapsförmedlingen spela en viktig roll 
eftersom individen har olika förutsättningar att själv pröva kunskapens 
iakttagelse och begrepp i olika situationer. Det är en sak att möta en 
färdigproducerad utställning som vanligtvis kommunicerar enkelriktat, en 
annan att få samma utställning presenterad av en guide vilken man kan ställa 
direkta frågor till och kanske ha en dialog med. Det är något ytterligare 
annorlunda att delta i seminarier och debatter där flera olika röster gör sig 
hörda.  

Kunskap handlar inte bara om att veta att utan även om att veta hur. 
Skillnaden ligger i att när man vet att handlar det om faktakunskaper som att 
veta att min dator behöver elektricitet för att fungera medan jag vet hur min 
dator fungerar och på vilka olika sätt jag kan använda den för att nå olika 
resultat, att veta hur inbegriper handling20. Båda dessa former av vetande hör 
hemma på museet, det handlar återigen om sammanhangen. Till exempel 
kunskapen om att människor under olika tider tillverkat och använt olika 
sorters verktyg för att utföra samma sorts arbete räcker inte, vi behöver veta 
hur dessa användes för att kunna se de större sammanhangen vilka inkluderar 
andra aspekter av samma människors liv. En viktig del av att i samlingar 
bevara ett kulturarv är att även bevara kunskapen om hur detta kulturarv 
fungerade, vilka tekniker man använde för att bara nämna några exempel. 
Denna kunskap behöver nödvändigtvis inte stanna i huset utan kan lika väl, 
eller rent av borde, föras ut i samhället, till museibesökaren. 

Utifrån denna korta belysning av kunskapsbegreppet definierar jag 
kunskap som ett begrepp vi använder som ett verktyg för att hantera den 
verklighet vi uppfattar, deltar i och ständigt skapar, vilket inbegriper vår 
historia och vår framtid. Jag menar att kunskap är just ett begrepp som inte bär 
                                                 
19 Neumann, sid. 75. 
20 Elam, Katarina, Emotions as a mode of understanding, sid.72. 
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på en inneboende och sann essens utan att det är vi människor som brukar 
begreppet och fyller det med mening, mening som inte är absolut. Jag menar 
att kunskapsbegreppet i lika hög grad fungerar som verktyg inom 
museiinstitutionen som ett verktyg för museibesökaren.   

Kunskap är historiskt sett ett relativt begrepp, något som för oss framstår 
som ren humbug har av människor i en annan tid och under andra 
omständigheter framstått som seriöst och riktigt, sanning eller fakta. Även 
motsatsen förekommer. När Gregor Mendel i mitten av 1800-talet 
konstituerade arvsanlaget som ett helt nytt biologiskt objekt kunde det inte 
accepteras av hans samtida vetenskapsdiskurs, hans resonemang passade helt 
enkelt inte in i tidens diskursiva referensram21.  

För att inte falla i den relativistiska fällan, där allting flyter och alla 
tolkningar bär lika giltighet, är det viktigt att placera kunskapsbegreppet i sitt 
diskursiva sammanhang. Jag delar Foucaults uppfattning om det starka 
sambandet mellan kunskap, makt, representation och diskurs varför jag finner 
det nödvändigt att undersöka kunskapsbegreppets relation till dessa för att 
kunna se om, eller hur, den kunskap som produceras och förmedlas via 
museiinstitutionen genom den övriga programverksamheten faktiskt kan sägas 
påverka eller forma sitt diskursiva sammanhang. 

2.2 Kunskap ur ett maktperspektiv 
Om man påstår att makt konstituerar kunskap gäller det att också ha klart för 
sig vad, vem eller vilka som uppbär denna makt. Jag finner Foucaults 
definition av makten sympatisk. Nämligen makten som utspridd i hela 
samhällskroppen, att vi inte kan peka på Suveränen och säga: där är makten – 
han bestämmer för att han har rätt och vi gör som han säger för att vi måste, 
vilket är rätt. Att makt istället handlar om det positiva flödet som skapar 
diskurs och därigenom mening, ett flöde som ger legitimitet och därför 
accepteras av samhällskroppen. Om diskursanalysens användningsområde 
skriver Foucault: 

Den [genealogiska analysen] försöker få grepp om diskursens bekräftande makt – och 
med detta menar jag inte en makt som skulle vara motsatsen till makten att negera, utan 
makten att konstituera objektsdomäner om vilka man kan bekräfta eller negera olika 
påståenden som sanna eller falska.22 

                                                 
21 Foucault, Michel, Diskursens ordning, sid. 24-25. 
22 Ibid. sid. 49. 
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Han återkommer ständigt till att makt är att skapa och kontrollera diskurser 
vilket man gör genom att hantera diskursens verktyg, det vill säga dess 
kunskapsfält och former för representation och att man därmed också 
bestämmer vad som är normalt, vad som bär mening, att nyttja kunskap som 
medel att nå eller upprätthålla en viss diskursiv ordning.  

Det ligger nära att placera in museiinstitutionen i detta sammanhang, som 
en aktör inom den större kultur- och bildningsdiskursen såväl som inom 
ytterligare museala ämnesdiskurser. Som producent och förmedlare av kunskap 
ligger också makt att styra, kategorisera och konstituera. Detta sker visserligen 
inte helt fritt, i efterhand säger vi till exempel att Mendel var före sin tid, han 
befann sig med andra ord utanför den samtida diskursiva ordningen.   

Eilean Hooper-Greenhill för en diskussion om museernas diskursiva 
position och utveckling över en period omfattande 600 år. Hon använder 
Foucaults diskursteori för att komma åt museets förändringsaspekter samt 
museets roll i olika tiders samhällen. Hon konstaterar att det är först på senare 
år som forskningen om museernas roll som producent, förmedlare och bärare 
av kunskap blivit aktuell medan exempelvis skolan, diverse ideologier och 
televisionen såväl som andra medier långt tidigare analyserats med kritisk 
blick23.    

Hon diskuterar även hur det kommer sig att museiinstitutionen 
överhuvudtaget överlevt så pass länge som den gjort och utifrån detta kommer 
hon även in på frågan om den förändring hon tydligt ser inom museivärlden 
idag24. Hon anser att museet överlevt helt enkelt därför att det har lyckats 
balansera de nödvändiga elementen, eller ”tonerna” som hon säger, och ”ändå 
lyckats åstadkomma ett ljud som är värt att lyssna till”25. Genom denna lyckade 
balansgång har museerna alltså upprätthållit och i vissa avseenden stärkt sin 
diskursiva positionering i relation till andra institutioner och diskurser.   

Som jag nämnt ovan i kapitel 1.6, presenterar hon, och ansluter sig till, 
Foucaults teori om olika kunskapsepiseteme i olika tider som ett sätt att se och 
förstå kunskap och begreppets relation till de olika diskurser som brukar detta 
begreppsliga verktyg. Hur representationen av verkligheten under olika epoker 
skapats, framträtt eller förmedlats på olika sätt beroende av de större diskursiva 
och epistemologiska sammanhangen. Foucault lyfter fram tre epoker som var 

                                                 
23 Hooper-Greenhill, Eilean, Museeums and the shaping of knowledge, sid. 3. 
24 Hooper-Greenhills bok är från 1992 men eftersom förändring inte sker över en natt anser jag texten 
vara aktuell även idag. 
25 Hooper-Greenhill, sid. 1. 
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och en står för en slags episteme. Dessa är renässansen, klassicismen och 
modernismen. De har alla en specifik karaktär och skiftet mellan dessa har 
åstadkommit massiva kulturella såväl som epistemologiska uppbrott, något 
som gav upphov till fullständig förändring vad gäller betydelsen och 
innebörden av kunskapsbegreppet26. Dessa tre epoker utgör alltså varsin 
episteme. Hooper-Greenhill menar att genom att anlägga Foucaults teorier på 
museets utvecklingshistoria bör man också kunna se på den snabba förändring 
dagens museer, enligt henne, genomgår i ett nytt ljus27.   

Det är inom diskursen som kunskap, makt, och representation får mening, 
även inom museiinstitutionen:  

The production of ’truth’ and ’knowledge’ is a process that can be found to be operating 
at all times, and the selection, confinement and organization of material things has been 
only one of the modalities of this production. However, the forms of truth and knowledge 
that have been constituted have not followed a continuous identity.28 

Hooper-Greenhill diskuterar konstruktionens och sammanhangens betydelse 
för vår uppfattning av världen och för in museiinstitutionen i detta 
sammanhang. Hon skriver om museets roll som producent av sanning och 
kunskap utifrån dess samlingar samt utökningen och användningen av dessa 
samlingar. Samlingarna och själva samlandet utgör fortfarande grunden i den 
museala verksamheten och inom denna sker alltså även en slags 
kunskapsproduktion. Jag menar att den kompletterande programverksamheten 
innebär en utveckling, utvidgning eller rent av förändring av denna museala 
verksamhet och utifrån detta borde också museets diskursiva position och 
status påverkas.  

Museet är en etablerad institution i vårt samhälle och har därmed även 
makt att konstituera kunskap, skapa diskurs och representera vår verklighet. 
Under 2003 besöktes 208 museer och 29 konsthallar av 16,2 miljoner besökare, 
av dessa var andelen museibesökare 15,2 miljoner. Det som Kulturrådet kallar 
”övrig programverksamhet” i sin statistik engagerade 409 000 deltagare under 
samma år29. Det rör sig alltså om en stor sfär, vilket betyder en stark röst i 
nämnda offentliga rum med makt att påverka den diskursiva ordningen.  

                                                 
26 Ibid. sid. 12. 
27 Ibid. sid. 11. 
28 Ibid. sid. 192. 
29 www.kulturradet.se 
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2.3 Representation 
Enlig bland andra Winther Jørgensen lämpar sig den diskursanalytiska 
metoden väl för att undersöka identitet, gruppbildning och representation30. 
Som jag ser det samlas alla dessa kategorier inom museiinstitutionen.  

Både identitet och gruppbildning beror av representation vilka verkar inom 
den diskursiva ordningen. Jag vill redan här påpeka att 
representationsbegreppet ligger nära diskursbegreppet och att man skulle 
kunna förväxla dem som synonymer vilket jag försöker undvika, jag ser dem 
snarare som beroende av varandra. Om diskursen är det samlande begreppet så 
är representation ett av verktygen. 

Representation handlar om hur världen framställs, man kan se 
representationen som den förmedling som sker mellan den ”verkliga” världen 
och hur vi faktiskt uppfattar den, när flera bärare av samma representation 
samlas bildar de institution vilken intar en viss position i diskursen31. Som jag 
nämnt tidigare handlar diskurs om ett bestämt sätt att tolka världen, när vi 
tolkar världen sker detta till stor del genom representationer. Denna tolkning 
beror även av de kunskapsfält vi etablerat och håller för rationella och 
sanningssträvande.   

En förutsättning för representationsbegreppet är idén om att alla 
sinnesintryck vi människor tar in sker genom någon slags representation, att 
perceptionen alltid är förmedlad. För att fungera ”normalt” måste vi ständigt 
välja, sortera och ordna för att kunna skapa en viss ”ordning” och därmed 
uppfatta något som anses bära någon som helst mening. Det är med andra ord 
fråga om olika former av representation av ”verkligheten”32. Hur denna 
representation av verkligheten ser ut skulle enligt Foucaults diskursteori bero 
på vad som inom den aktuella diskursen konstituerats som normalt och 
acceptabelt, något som passar in i den aktuella kunskapstraditionen, vår 
episteme.  

Vad är då representation och hur kan man säga att det fungerar? Enligt 
Stuart Hall kan man enkelt uttrycka det som att:  

Representation means using language to say something meaningful about, or to represent, 
the world meaningfully, to other people. 33 

                                                 
30 Winther Jørgensen, sid. 57. 
31 Neumann, sid. 158. 
32 Neumann, sid. 32-33. 
33 Hall, Stuart, Representation, sid. 15. 
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Han säger också att begreppet är långt mer komplicerat än så. Han kallar det 
för ”a system of representation”34, eftersom det handlar om något som ligger 
utanför det enskilda, det handlar om ett system att organisera, föra samman och 
klassificera olika koncept och konstruera komplexa relationer mellan dem, att 
mening uppstår då dessa system möter människor, objekt och händelser – 
verkliga eller påhittade – då dessa system verkar som ”mental representation” 
för oss35.  

Representationssystemet bygger enligt Hall på två grundläggande element. 
Det första är den konceptuella kartan, det vill säga att vi inom samma kultur, 
klass eller dylikt delar en uppsättning referensramar. Det andra är språket. 
Både diskursteori och den representationsteori som Hall presenterar har sin 
grund i lingvistiken, där man med ”språk” menar just det talade eller skrivna 
språket. Både Hall och Foucault ger en vidare definition av språket som inte 
bara hänvisar till det talade och det skrivna språket utan även inkluderar fler 
kategorier vilka Hall samlar under begreppet ”signs”36. Dessa upprätthåller 
tillsammans den kultur, de diskurser, vi lever och verkar inom. Denna kultur 
utgör en grundpelare i det diskursiva sammanhanget vilket varierar i olika 
tider. Relationen mellan föremål/företeelser, koncept och symboler utgör 
grunden för ”språkets” meningsskapande struktur, dessa utgör tillsammans 
grunden för det Hall kallar representation37.  

The meaning is not in the object or person or thing, nor is it in the word, It is we who fix 
the meaning so firmly that, after a while, it comes to seem natural and inevitable. The 
meaning is constructed by the system of representation.38 

Det är inte objekten i sig som bär på en essentiell mening eller sanning, det är i 
stället fråga om konstruerade system för representation skapade av oss 
människor. Det gäller att vara kritiskt medveten om vilka resultat och vilken 
trygghet dessa konstruktioner ger och att aktivt söka de regler som styr och 
kontrollerar dem39. 

Hall sammanfattar med att definiera representation såsom producent av 
mening och att detta skulle ske genom språket, i språkets breda betydelse som 

                                                 
34 Ibid. sid. 17. 
35 Ibid. sid. 17-18. 
36 Hall, sid. 18, jag översätter ’sign’ med ’symbol’. 
37 Ibid. sid. 19. 
38 Ibid. sid. 21. 
39 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, sid. 40. 
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symbol för kommunikation inte bara genom ord och skrift utan även genom till 
exempel föremål och abstrakta idéer40. 

Museet är en institution som både samlar föremål och bygger upp en 
kunskapsbas för framtiden såväl som en utåtriktad institution som talar till 
allmänheten genom olika symboler, kanaler och språk. Programverksamheten 
anser jag vara en representationsform på frammarsch vilket jag finner 
intressant i sig men än mer intressant när man ser det som en del av museets 
historia, utveckling och det samhällsuppdrag museerna har att förhålla sig till 
idag.  

2.4 Det generella museiuppdraget 
För att på ett meningsfullt sätt kunna analysera den programverksamhet som 
Historiska museet satsar på finner jag att en snabb genomgång av det generella 
museiuppdraget är på sin plats. Denna genomgång är viktig eftersom den utgör 
den ram som den museala verksamheten förhåller sig till, det är även fråga om 
samhällelig positionering där uppdraget fungerar som formell ryggrad vilken 
legitimerar och även styr de enskilda museernas verksamheter. Det museala 
uppdraget har sett olika ut under olika tider. Jag ser det visserligen som att 
både identitet och gruppbildning faller under representationsbegreppet varför 
jag efter en kort presentation av identitet och gruppbildning, längre ner 
kommer att koncentrera mitt resonemang kring den representativa aspekten. 

Den antikvariska verksamhet som tog form och de samlingar som 
etablerades under 1500- och 1600-talen, vilka utgör grunden för flera museer 
idag, var från början ett verktyg att samla materiella ”bevis” som användes av 
den gryende stormakten Sverige för att legitimera nationella anspråk41. Enligt 
Bohman och Lindvall är det fortfarande en viktig del av museets uppgift att 
befrämja denna nationella identitet42. Den identitetsskapande uppgiften har 
idag utvecklats till att inkludera såväl vår regionala och nationella som vår 
internationella identitet.   

Vad gäller gruppbildning kan det vara fråga om att sammanföra olika 
grupper i till exempel den nationella enheten, det kan handla om att överföra 
elitens kultur till övriga grupper i samhället. Det kan också handla om mer eller 
mindre avsiktlig utestängning av vissa grupper i samhället vilket både reglerats 

                                                 
40 Hall, sid. 28. 
41 SOU 1994:51 Bilagedel, Minne och bildning, museernas uppdrag och organisation,  sid. 8. 
42 Bohman, Stefan & Lindvall, Karin ”Museerna i samhället och samhället i museerna”, sid. 89. 
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genom öppethållande och genom den ordning och det ”språk” vilket välkomnar 
och inkluderar en viss grupp men inte en annan. Eller så kan det handla om 
dagens uttalade kulturpolitiska mål att museerna ska bli bättre på att attrahera 
fler samhällsgrupper, att se museet som en demokratisk rättighet, ett rum som 
är till för alla och därför allas angelägenhet. Dessa olika system för 
gruppbildning behöver nödvändigtvis inte utesluta varandra.  

Jag kommer fortsättningsvis att koncentrera mig på de mer aktuella 
uppdragsformuleringarna.    

I Sverige finns inte en enskild officiell definition av vilka kriterier ett 
museum ska uppfylla. Istället utgår man ifrån de regleringsbrev som utgår för 
statliga bidrag, de kriterier som kvalificerar för institutionellt medlemskap i 
Svenska museiföreningen samt framförallt ICOM:s definition av vad som 
konstituerar ett museum43. Enligt ICOM utgör ett museum, i stora drag, den 
verksamhet som stämmer överens med citatet nedan. 

A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of society and of 
its development, and open for the public, which acquires, conserves, researches, 
communicates and exhibits, for the purposes of study, education and enjoyment, material 
evidence of people and their environment.44  

Formuleringen ”institution in the service of society and its development” har 
kritiserats eftersom det kan tolkas som att museet skulle agera alltför följsamt 
och helt enkelt godta samhället så som det är och blir utan att aktivt agera 
självständigt45. För mig ligger det nära att tolka formuleringen som något i 
grunden positivt, att museet är och skall vara en del av samhället och att 
museet har en serviceplikt gentemot samhällsmedborgarna. Så fort museet 
ställer sig vid sidan av det övriga samhället och gräver ner sig i sin egen 
avskärmade verksamhet försvinner det unika med, och existensberättigande i, 
museiinstitutionen, nämligen den mångsidiga aspekten att bevara, vårda, 
utforska, ifrågasätta och tillgängliggöra människans kulturella arv och att 
dessutom göra detta på ett underhållande sätt. Det ska enligt ICOM vara roligt 
att besöka museet. 

I museiutredningen från 1994 definierar man museet på ett sätt som i stort 
sätt faller in i ICOM:s definition: 

                                                 
43 SOU 1994:51, bilaga 1, sid. 7. 
44 http://icom.museum/hist_def_eng.html 
45 SOU 1994:51, bilaga 1 sid. 21. 
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Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museet samlar in, dokumenterar, 
bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö. 
Det utvecklar och förmedlar kunskap och bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet 
för allmänheten och medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för 
medborgarna.46 

Vid sidan av dessa definitioner har museerna även de kulturpolitiska målen att 
förhålla sig till. Dessa mål sattes ursprungligen upp 1974 och står sig tämligen 
intakta idag, dessa är:  

1. Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa 
reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 

2. Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till eget skapande aktivitet 
och främja kontakt mellan människor. 

3. Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar 
inom kulturområdet. 

4. Kulturpolitiken skall främja decentralisering av verksamhet och 
beslutsfunktioner inom kulturområdet. 

5. Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till 
eftersatta gruppers erfarenheter och behov. 

6. Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 

7. Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas tillvara och 
levandegörs. 

8. Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom 
kulturområdet över språk- och kulturgränserna47. 

Kanske är det främst punkt sju vi automatiskt förknippar med museet men alla 
punkter berör museiverksamheten på något sätt vilket gör museet till den 
månggrenade institution eller ”unika enhet” som bland andra Bohman och 
Lindvall beskriver. Denna institution rymmer såväl forskningsmiljö och 
kunskapsbank som lager, samt fungerar som kunskapsförmedlare och 
underhållare48.  

                                                 
46 SOU 1994:51, sid. 30.  
47 Kulturutredningen, tjugo års kulturpolitik 1974-1994, sid. 62-63. 
48 Bohman,  sid. 83. 
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De kulturpolitiska målen speglar även ambitionen att fånga in så stora 
delar av samhället som möjligt. Nilsson kommenterar att det skett en 
perspektivförändring när det gäller museiuppdraget i takt med att olika 
utbildningsreformer passerat och de olika formerna av folkbildningsarbete 
debatterats och präglat vår syn på kunskap49.  

De Svenska museernas historia stäcker sig som bekant tillbaka till 
stormaktstiden men det museum vi känner idag har endast dryga 100 år på 
nacken. Sven Nilsson diskuterar denna museala verksamhet och kommer fram 
till att den borgerliga prägeln är stark, att det handlar om borgerlighetens vilja 
att göra reklam för den borgerliga livsstilen och på så vis lyfta denna till en 
normerande grad av god smak och god bildning50. 

Vad som tydligt framgår av Nilssons resonemang är att museiinstitutionen 
förändras i takt med att det samhälle det verkar inom förändras och även om vi 
behållit namnet museum har innebörden i ordet förändrats. Därför kan man i 
egentlig mening inte säga att museet har överlevt i 600 år, men ändå består 
museets grund intakt, nämligen föremålsamlingarna.      

I nya tider krävs nya former att nå ut till allmänheten och jag finner det 
troligt att ett nytt sätt att nå ut till fler människor ur olika samhällsgrupper är att 
erbjuda ett mer varierat utbud vid sidan av utställningen och att ”den övriga 
programverksamheten” är ett sätt för museet att variera och locka samtidigt 
som man håller sig någorlunda inom den diskursiva ramen för 
museiinstitutionens syfte och verksamhetsmål.  

De vida definitionerna råder det med andra ord ingen nöd på, alla verkar 
överens om vad ett museum i grunden är och vilket dess syfte är eller bör vara. 
Utifrån detta finner jag att det ligger i museiuppdraget att producera såväl som 
förmedla kunskap och det på ett underhållande vis. 

Museet som kunskapsproducent 
Museet är kunskapsproducent i det avseendet att de genom aktiv insamling och 
därigenom bestämning av vårt fysiska kulturarv bidrar till att konstituera 
kunskap inom flera olika kunskapsfält och diskurser. Detta sker även genom 
den vård och forskning man ägnar åt samlingarna. Det ligger även i museets 
intresse att ta del av och även samarbeta med samhällets övriga kultur- och 
bildningsinstitutioner vad gäller arbetet med kunskapsskapandet. Jag menar att 
museiinstitutionen i sitt dagliga arbete, på kort och lång sikt, ägnar sig åt att 
                                                 
49 Nilsson, Sven, Kulturens vägar, sid. 273. 
50 Ibid. sid. 263. 
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producera kunskap om människan och hennes historia samt hennes sociala 
situationer och därigenom formar och upprätthåller museet även olika diskurser 
beroende på ämnesinriktningen på museet i fråga. Detta kunskapsskapande 
sker både i det ”inre” arbetet såväl som i det utåtriktade arbetet, både inåt och 
utåt anser jag att programverksamheten har med kunskapsproducerandet att 
göra varför jag ämnar undersöka detta. 

Museet som kunskapsförmedlare 
Ser man till den vidare definitionen av museets verksamhet, uppdrag och mål 
framträder en bild av museet som kunskapsförmedlare, både genom 
bearbetning av de egna samlingarna liksom i kontakt med samhällets övriga 
kultur- och bildningsinstitutioner men kanske framförallt genom det egna 
utåtriktade arbetet. Det är min åsikt att själva kunskapsskapandet i mångt och 
mycket sker just genom förmedlingen, att det är i kontakt med besökaren som 
kunskapen får ett ordentligt fotfäste i samhället, i de olika diskurserna som 
härmed berörs. Det är i förmedlingens representationsform som kunskap och 
perceptionen av verkligheten tar form och fylls med mening. Att detta 
kunskapsförmedlande sker genom olika, gamla och nya, kanaler borde påverka 
de egna ämnesdiskurserna såväl som den större samhälleliga positioneringen. 

Jag kommer nedan i undersökningen försöka ta reda på huruvida den 
utökade och för utställningen kompletterande programverksamheten betyder en 
utveckling av museets roll som kunskapsförmedlare och hur denna utveckling 
kan påverka museets samhällsuppdrag och diskursiva positionering. 

Museet som underhållare 
Anledningen till att ett begrepp som underhållning inte alltid är självklar inom 
olika bildningsinstitutioner anser jag beror på att underhållning lätt kan 
uppfattas som oseriöst och att det därför skulle stå som ett motsatspar till det 
tidigare diskuterade kunskapsbegrepp. Museiinstitutionen har en lång och 
seriöst präglad tradition i ryggen vilken man självklart inte vill mista eftersom 
den innebär status. Men det råder inget tvivel om att underhållningsaspekten 
idag är en grundpelare inom museiinstitutionen och att det kanske rent av är 
underhållningsaspekten som ger museiinstitutionen legitimitet, gör det 
attraktivt och mer eller mindre unikt i samhället. Besöksantalet fungerar idag i 
lika hög grad som legitimerande faktor som den professionella prägeln av 
seriositet. Även utifrån dessa premisser finner jag en undersökning av 
programverksamheten vara av intresse. 
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3 Undersökning 

Min undersökning består i en genomgång av Historiska museets 
programverksamhet under en dryg tjugoårsperiod med fokus på de senaste tio 
åren. Jag kommer att gå igenom Historiska museets egen beskrivning av sin 
programverksamhet. Tyvärr kan jag inte jämföra dessa beskrivningar med hur 
programmen faktiskt sett ut. Jag kommer att förhålla mig till det ovan förda 
teoretiska resonemanget samt ge en kort redogörelse av Historiska museets 
uppdrag och utifrån detta perspektiv se på hur museet framställer 
programverksamheten. 

3.1 Historiska museet – uppdrag och verksamhet  
Historiska museet är ett av landets fem ansvarsmuseer och därmed även 
myndighet. I statens regleringsbrev för 2005 återger man de kulturpolitiska 
målen som grund för verksamheten. Vidare sätts som mål att Statens historiska 
museer ska bevara vårt kulturarv, utveckla och förmedla kunskap om och 
upplevelser av kulturarvet och därmed ge perspektiv på 
samhällsutvecklingen51. Ett ytterligare mål är att vidareutveckla den 
pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och 
högskola52. Museet ska alltså producera och förmedla kunskap på ett 
underhållande vis såväl som aktivt samarbeta med samhällets övriga 
bildningsinstitutioner. 

Det finns ändå ett stort tolkningsutrymme i fråga om genomförandet eller 
förverkligandet av detta uppdrag och det händer att meningarna går isär när 
denna tolkning görs. Historiska museet har visat prov på detta när de genom 
sitt utställningsprogram aktivt profilerar sig som ”ett spännande och 
samhällsengagerat museum”53 som är ”opinionsbildande och fungerar som ett 
                                                 
51 Statens historiska museers regleringsbrev för 2005  
(http://webapp.esv.se/statsliggaren/result.asp) 
52 Ibid. sid. 3. 
53 Utställningsprogram, Historiska museet 2003-2008. 
(http://www.historiska.se/myndigheten/main.htm 
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forum för civilisationskritik”54 samt ”ge perspektiv på angelägna existentiella 
frågor i vår tid”55. De har härigenom upprört många eftersom kritikerna anser 
att man lägger för stor vikt vid att etablera sig som samtidskommentator och att 
museets traditionella verksamhetsområde, förhistorisk tid och arkeologisk 
kompetens, hamnar i skymundan eller rent av förkastas. Frågan om 
museiinstitutionernas syfte och ansvar har på senare år debatterats flitigt och 
denna debatt har inte enbart rört sig om Historiska museet utan involverat ett 
flertal tunga institutioner.  

Något som jag finner extra intressant är att man i dokumentet även 
formulerar museets roll som ”historieformare” och att de måste arbeta för att 
bruka historia med omsorg på ett genomtänkt vis. Man är alltså väl medveten 
om museets diskursiva maktposition viken man tar ansvar för och även ämnar 
utveckla. 
 

3.2 Historiska museets programverksamhet 
I Historiska museets årsredovisningar och årsböcker återges en 
verksamhetsberättelse i vilken man sammanfattar museets olika budgetår. När 
jag går igenom detta material har jag med mig mina fem huvudsakliga 
frågeställningar56. 

Som jag tidigare nämnt kommer jag att göra nedslag 1975, 1985, 1992-
1997 och 2000-2002. Nedan följer en genomgång av detta material. 

1975-76  
I ett enda stycke sammanfattas periodens publika verksamhet, man skriver att 
”museet haft en omfattande publik verksamhet med visningar, föredrag, 
konserter, teaterföreställningar, utflykter m m.”57. Vi får inte veta vem eller 
vilka man riktat sig till med denna verksamhet, vi får heller inte veta något om 
dess omfattning, kontinuitet eller framgångar, den enda indikation som ges är 
författarens eget relativa ordval ”omfattande”.  

Vad gäller barnverksamheten beskrivs på fyra rader att denna byggts ut 
kraftigt, att man tillfört en filmstudio och att lekverkstaden fått utökade 

                                                 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Se ovan, kapitel 1.4. 
57 Årsbok 1975-76, sid. 102. 
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resurser. Från 1 juli, 1975 lär de som enda museum i landet ha verksamhet 
direkt riktad till förskolorna.   

Före verksamhetsberättelsen samlas ”Administrativa uppgifter” i ett eget 
kapitel. Där återges målen för de olika institutionerna. Det är ett mycket 
kortfattat mål som lyder: ”Historiska museet skall bevara och levandegöra 
minnet av äldre tiders kultur i Sverige”58. 

1984-85 
Under perioden visar museet fyra tillfälliga utställningar varav två av dessa 
kompletterades med olika specifika programverksamheter. Det handlar om 
”Nutida kyrklig textil” vilken kompletteras med föreläsningsserien ”Kyrklig 
textil genom tiderna” vilken anordnades i samarbete med Sveriges kyrkliga 
studieförbund och medborgarskolan59. Den andra utställningen var ”Islam – 
konst och kultur”, i samband med dess öppnande hölls en föreläsning och 
genom samarbete med Dagens Nyheter anordnades en specialvecka där DN:s 
prenumeranter fick fritt inträde till utställningen60.  

Vissa specialarrangemang anordnades för barngrupper under 
sportlovsveckorna som till exempel filmvisningar, sagostunder, dockteater och 
särskilda aktiviteter i ”Fornverkstaden” samt viss verksamhet på temat 
medeltid. Under sommaren höll man öppet i juli onsdagar-söndagar med temat 
”Vi leker stenåldersliv” då barn och vuxna från daghem och fritidshem inbjöds 
att bland annat mala mjöl på gamla malstenar och baka och grädda bröd över 
öppen eld. Fornverksamheten hölls öppen för barn och vuxna september-mars 
med aktiviteter under lördagar och söndagar där man bland annat kunde karda 
och spinna ull samt växtfärga61.  

En hel del musikaliska evenemang arrangerades även på museet. 
Museet var även involverat i ytterligare ett specialevenemang, nämligen 

”Humanistveckan i Visby” vilken anordnades i samarbete med Dagens Nyheter 
och andra kulturinstitutioner. Museet var även engagerat i en konferens 
angående behovet av ökat samarbete med särskolorna.  

Förutom dessa programpunkter omnämns i Årsboken även vinterns stora 
programserie ”Levande medeltid”62 vilken bestod av 13 specialvisningar, 17 
föredrag och 9 inslag av medeltida musik. Samt ett ytterligare samarbete med 

                                                 
58 Ibid. sid. 78. 
59 Årsbok 1984-85, sid. 35. 
60 Ibid. sid. 36. 
61 Ibid. sid. 34-35. 
62 Ibid. sid. 35. 
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Sveriges kyrkliga studieförbund vilket resulterade i 6 föredrag om medeltidens 
konst. 

Sammantaget anordnades alltså 16 olika programpunkter varav 4 bestod av 
föredrag eller seminarier och 9 program vilka bestod av aktiviteter och aktiv 
handling. Programverksamheten presenteras inte i första hand som stående på 
egna självständiga ben utan det är utställningen som står i fokus och utifrån 
denna verksamhet utmynnar vad man kallar undervisning, temadagar och 
program. En stor del av denna programverksamhet är riktad direkt till skolan 
eller andra organisationer. De programpunkter som riktar sig till barngrupper 
handlar uteslutande om aktiva program som domineras av handlande, man 
förmedlar kunskapen veta hur, som till exempel hur man levde på medeltiden. 
Det motsatta gäller de program som riktas till de vuxna, här handlar det i första 
hand om att veta att. Vi får inte reda på hur välbesökt den beskrivna 
programverksamheten varit, eller dess förhållande till museets uppdrag eller 
eventuella verksamhetsmål. I denna Årsbok kommer kapitlet ”Administrativa 
uppgifter” efter verksamhetsberättelsen. Här upprepas institutionens mål från 
1975-76 och en kort redogörelse för ansvarsmuseets åligganden, som att till 
exempel vårda samlingarna, ordna utställningar samt fungera som stöd för 
övriga regionala och lokala museer63. 

1992-93 
Återgivningen av museets verksamhet under perioden är ytterst kortfattad.  

På grund av ombyggnad hölls museet delvis stängt oktober-november 1992 
och helt stängt under två månader vintern 1993.  

Under perioden visar museet fem tillfälliga utställningar varav en av dessa 
kompletteras med specifik programverksamhet. Vi får veta att årets 
programverksamheter främst varit knutna till utställningen ”Den Svenska 
Historien” och att man haft föreläsningsverksamhet torsdagar och söndagar. 
Man har anordnat vissa temadagar, konferenser och seminarier, bland annat en 
konferens på kulturhuset på temat ”Den osynliga historien – Kvinnans 
historia”. 

Den barnverksamhet som fick så stort utrymme perioden 1984-85 syns inte 
till i denna verksamhetsberättelse. Utifrån denna korta information verkar det 
som om kunskapsformen veta att i form av föreläsningsverksamheten varit 
dominant i museets programverksamhet. Inga siffror på antal 

                                                 
63 Ibid. sid. 57 och 58. 
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deltagare/besökare presenteras. Inte heller här tas museets uppdrag eller 
eventuella verksamhetsmål upp i själva verksamhetsberättelsen. I ett kapitel för 
sig presenteras ”Myndighetens instruktion och organisation”64. Här utvecklas 
uppdraget ytterligare till att inkludera ett europeiskt perspektiv och att museets 
fokus ligger på förhistorisk tid. 

1993-94 
Denna årsredovisning ser annorlunda ut än de tidigare vilket beror på att man 
efter riksantikvarieämbetets omorganisation bestämt att inte längre redovisa 
tillsammans som man gjort tidigare. I förordet för man fram förhoppningen att 
denna redovisningsform ska vara lättare att ta till sig65. Strukturen är också en 
helt annan där verksamhen beskrivs i mer svepande drag och vad gäller 
programverksamheten ges en kort sammanfattande inblick i slutet av 
publikationen. 

Här presenteras museets publika verksamhet under rubriken ”Ett rikligt 
utbud”66 varmed man sammanfattar programverksamheten vilken man kallar 
”kulturprogram”.  

Föreläsningsserien ”Vägen till medeltiden” levandegjorde 
medeltidsmänniskans miljö och värld med ämnen som ”stad och land”, ”mat 
och dryck” och ”krig och sjukvård”.  

Tre temadagar anordnades, ”Människan – natur – teknik” som anordnades 
i samarbete med institutet för forntida teknik, ”Om arv och miljö i svenskan” i 
samarbete med svenska akademin samt ”Kyrkan vårt gemensamma arv” i 
samband med kyndelsmässodagen.  

Under kulturveckan ”Norden i Stockholm” anordnades ett mångsidigt 
program vilket inkluderade utställningar, jojk och debatt. Vidare 
kompletterades utställningen ”Historiemåleri” med en föreläsningsserie och i 
anslutning till ettårsjubileet av utställningen ”Den Svenska Historien” 
anordnades program om unionsdrottningen Margareta. Två utflykter 
anordnades där man besökte runplatser i uppland.  

Återigen saknas siffror på antal deltagare/besökare och det verkar som om 
kunskapsformen veta att dominerat programverksamheten även om 
programmet under kulturveckan ”Norden i Stockholm” samt de bägge 
runutflykterna varit mer av en blandning av veta att och veta hur. Som läsare 

                                                 
64 Årsbok 1992-93, sid. 103-106. 
65 Årsbok 1993-94, sid. 5. 
66 Ibid.  sid. 38. 
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av denna publikation får jag inga uppgifter om hur verksamheten förhåller sig 
till eventuella uppdrag och mål. 

1994-95 
I årsredovisningen för perioden återges en del av den publika verksamheten 
under rubriken ”Kunskapsförmedling”, här redogörs kort och koncist att:  

Kunskapsförmedling till forskare och allmänhet har gjorts i form av föredrag och 
visningar i museets egen programverksamhet ute i landet i samarbete med olika 
kulturinstitutioner samt på arkeologidagen och i seminarier och på kongresser både i 
Sverige och utomlands.67 

Längre ner under ny rubrik nämns barnverksamheten ”Fornverkstaden” för 
första gången sedan 1985, dennas lokal har nu byggts om men ingenting nämns 
om eventuell verksamhet.  

På grund av arbetet med och bygget av utställningen ”Guldrummet” har 
programverksamheten under andra halvåret 1994 och första kvartalet 1995 
varit mycket begränsat. Det har endast varit fråga om tre programpunkter, 
nämligen föreställningar av dansteaterns Rut vilka lockade ca 3000 personer, 
program i samband med invigningen av Guldrummet vilket drog ca 2000 
personer samt en författardag under rubriken ”Vår historia” där tre författare 
presenterade aktuella historiska böcker. I tabellform anges att museet anordnat 
16 föreläsningar, en debatt, en utfärd samt fyra seminarier/temadagar m.m. 

Statens regleringsbrev återges i korthet med sex punkter och det som 
kommer närmast en bestämning av den övriga programverksamheten är 
verksamhetsmålet ”Ett pedagogiskt verksamhetsprogram skall framställas”68.  

Återigen verkar kunskapsformen veta att dominera programverksamheten 
men det är svårt att avgöra eftersom man får så pass lite information om dessa 
program.  

1995-96 
I denna årsredovisning presenteras regeringsuppdraget och museets 
övergripande mål vilket inte varit fallet med de tidigare publikationerna, 
redovisningen består även till stor del av statistik. De övergripande 
verksamhetsmålen presenteras på första sidan av verksamhetsberättelsen. 
Dessa består i att samla in och vårda, levandegöra föremål och andra 
                                                 
67 Årsredovisning 1994-95, sid. 56. 
68 Ibid. sid. 54. 
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vittnesbörd om människors kultur och miljö och därigenom ge perspektiv på 
samhällsutvecklingen. Museet bör även ”skapa ett mer aktivt publikdeltagande 
och därvid rikta sina insatser mot skilda målgrupper”69. 

Vad gäller den publika verksamheten rapporteras att en betydande del av 
kunskapsförmedlingen skett genom besvarandet av förfrågningar och 
handledning och annan service till forskare så väl som allmänhet. Man har 
även varit involverad i föredrag och visningar i museet samt seminarier och 
kongresser i samverkan med andra kulturinstitutioner70. Som läsare får jag veta 
att genom projektet ”Skoldatanätet” kommer museets kunskapsbank att bli 
tillgänglig för alla via Internet och att museet därmed kommer att fylla en 
viktig roll inom utbildningsväsendet71. 

Vidare står att läsa att ”programverksamheten för barn och ungdom varit 
intensiv och innefattat flera nya program” samtidigt som programverksamheten 
för vuxna inom museet varit begränsad på grund av de internationella 
vandringsutställningarna. Museet har deltagit i olika arrangemang tillsammans 
med andra museer under till exempel ”Arkeologidagen” och ”Rädda Bosniens 
kulturarv” 72.  

1996 utgav Statens Historiska Museer även ut en årskrönika, i denna 
nämns bara ett par ord om eventuell programverksamhet. Det ena är en artikel 
om utställningen ”Svenska skatter i Kreml”, ett samarbete mellan Historiska 
museet och Kreml-museerna. I anslutning till denna utställning, som visades i 
Kreml, bistod Historiska museet med rekvisita och pedagoger så att ryska 
barngrupper kunde klä ut sig till Varjager och återskapa Varjagliv73. Det andra 
är en internationell vandringsutställning om vikingar som visats i Sydamerika 
där särskilda program arrangerats för barn vid de olika visningsplatserna. 
”Tusentals vikingahjälmar av papp men utan horn har ivrigt producerats, 
liksom vikingaskepp av papp med kapsyler som sköldar”74.  

Det är allt. Som läsare av dessa dokument får jag ingen direkt uppfattning 
om den egentliga omfattningen av programverksamheten eller vilken karaktär 
den har, det verkar vara fråga om en blandning av veta att och pyssel.  

                                                 
69 Årsredovisning 1995/96 sid. 33. 
70 Ibid. sid. 36. 
71 Ibid. sid. 37. 
72 Ibid. sid. 37. 
73 En årskrönika från Statens Historiska Museer 1996, sid. 7. 
74 Ibid. sid. 8. 
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1997 
Även denna årsredovisning öppnas med en presentation av museets 
övergripande mål följt av ett betydligt utförligare regeringsuppdrag än året 
innan och statistiken är väl representerad i redovisningen. Det övergripande 
målet för museet är ”att bevara vårt kulturarv. Museerna skall tillsammans 
utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och 
härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen”75. 

Liksom tidigare har museet medverkat med programverksamhet vid 
Arkeologidagen, detta år med föredrag på temat ”Kvinnan i forntiden” samt 
bestämning av besökarnas medtagna fornfynd76. Vidare har två tillfälliga 
utställningar kompletterats med speciellt utarbetade program huvudsakligen 
riktade till högstadium och gymnasium. Kursverksamhet för handikappade och 
rörelsehindrade utformades under hösten och man höll även två uppskattade 
lärarträffar med utställningsinformation, föredrag, skådespel och italiensk 
buffé.  

Den information som ges om museets programverksamhet är som synes 
mycket kortfattad. Det är svårt att utifrån detta material uppskatta vilken form 
av kunskap som förmedlats, om det varit fråga om veta att eller veta hur.  

2000 
Det verkar som om det blivit praxis att börja årsredovisningarna med att 
presentera museets övergripande mål och regeringsuppdrag vilket sker även år 
2000. Varje större avdelning inleds med dess specifika verksamhetsmål 
varefter verksamheten beskrivs.  

Under perioden har man anordnat 7 föredragsserier om 30 föredrag som 
besöktes av totalt 1 753 personer vilket ger ett snitt på 56 personer/föredrag77. 
Alla dessa föredragsserier var kopplade till de utställningar museet visade 
under perioden.  

Man har förutom de allmänna visningarna också anordnat två serier 
specialvisningar om vardera fyra tillfällen vilka hölls i samarbete med 
Pensionärsuniversitetet med temat ”Medeltidens människa och hennes värld”, 
dessa besöktes av sammanlagt 44 personer.  

Tre temadagar genomfördes, dessa var medverkan vid Arkeologidagen, 
temadagen ”Hallo-ween” samt en särskild temadag vilken anordnades i 

                                                 
75 Årsredovisning 1997, sid. 39. 
76 Ibid. sid. 45. 
77 Årsredovisning 2000, sid. 15 
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samarbete med DN. Dessa temadagar lockade 337, 1 634 respektive 525 
personer. 

Aktiviteterna i ”Fornverkstan” har anknutit till utställningarna och de olika 
evenemangen på museet. 

Man har även utvecklat den publika verksamheten genom att på prov 
anordna en studiecirkel. Cirkelns tema var ”Den ljusa medeltiden”. 16 personer 
träffades vid 6 tillfällen och cirkeln bedöms ha varit en framgång med mycket 
nöjda medverkande.  

Genom denna utåtriktade programverksamhet anser man att ”museet har 
fördjupat innehållsliga frågor med anknytning till museets 
verksamhetsområde”78. Jag tolkar denna formulering som att man anser sig 
uppnått ett verksamhetsmål men även att programverksamheten mer och mer 
verkar som en integrerad del av verksamheten och inte enbart som ett 
komplement till utställningsmediet.  

Den programverksamhet som presenteras består av föredrag, seminarier, 
studiecirkel – alltså vad jag kallar veta att kunskap.  

2001 
Strukturen för årsredovisningen 2001 är den samma som för 2000. Man 
presenterar museets förmedlingsmål som består i:  

att ge vidgade perspektiv på samhällsutveckling och människors villkor samt stimulera till 
debatt kring verksamhetsområdets betydelse, i synnerhet kring frågor som rör bruket av 
kulturarvet.79   

Dessa mål ska nås genom utställningar med speciella teman, särskilda 
skolverksamheter, verksamheter för föreningar och övriga programaktiviteter 
samt publikationer.   

Under perioden han museet anordnat fyra föredragsserier plus en som man 
valt att kalla ”övriga föredrag”, jag väljer att slå ihop dessa till sammanlagt fem 
föredragsserier och inom ramen för dessa hölls 25 föredrag. Totalt deltog 1 282 
personer vilket ger ett snitt på 51 personer/föredrag80.  

Vidare anordnades en uppläsning av Lenke Rothmans texter i anslutning 
till utställningen ”Inskrifter” vilket drog 100 personer. 

                                                 
78 Ibid. sid. 5. 
79 Årsredovisning 2001, sid. 9. 
80 Ibid. sid. 17. 
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Totalt gavs 377 allmänna visningar av museets utställningar samt vissa 
temavisningar. En serie specialvisningar anordnades i samarbete med 
Senioruniversitetet om fyra tillfällen på temat ”Vikingarnas värld” och dessa 
hölls i den nyöppnade Vikingautställningen och antalet medverkande per 
tillfälle var 22 personer.  

Fyra särskilda temadagar anordnades, nytt för perioden är att 
Arkeologidagen inte nämns som en av dessa. Temadagarna var istället: 
”Historiens familjer” med bland annat dräktparad vilken engagerade 439 
besökare. ”Fruktbarhet” pågick i fyra dagar och inkluderade föredrag, 
dramatiserade visningar och fruktbarhetsblot, totalt drogs 1 134 besökare till 
evenemanget. ”Hallo-ween” med temat ljus och mörker pågick i två dagar med 
aktiviteter som specialvisningar, ljusstöpning, dockteater, konsert och 
fornverkstad, under de två dagarna kom 1 370 besökare till evenemanget. En 
”Sagan om ringen dag” med föredrag, marknad, dans, filmvisning och 
specialvisningar drog 514 besökare. Dessa temadagar anordnades specifikt för 
att nå nya och ovana museibesökare81. 

Museet anordnade konserter även under denna period och om 
Fornverkstans barnverksamhet skriver man att verksamheten anknutit till de 
tillfälliga utställningarna samt de olika evenemangstemana.   

Denna årsredovisning inleds med en återgivning av verksamhetsmålen och 
som medel att nå dessa mål presenteras fyra publika verksamhetsgrenar varav 
programverksamheten är en av dessa. Det framgår tydligt att 
programverksamheten är en etablerad verksamhetsgren inom museet. Vidare 
presenteras en relativt stor spridning vad gäller förmedlingsformer, det verkar 
som om veta att och veta hur i viss mån integrerats med varandra när det gäller 
temadagarna och att föreläsningsserierna förmedlat en ren veta att kunskap. 

2002  
Årsredovisningen följer samma struktur som de föregående perioderna 2000 
och 2001. Målet för förmedlingen är ett annat, nämligen ”att öka 
tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare”82.  

Vad gäller programverksamheten är dess former i princip desamma som 
föregående år med ett undantag, nämligen nyheten ”Historisk salong” vilken 
syftar till att ”med korta föredrag och paneldiskussioner belysa frågor och 

                                                 
81 Ibid. sid. 17-18. 
82 Årsredovisning 2002, sid. 12. 
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teman med anknytning till verksamhetsområdet”83. Under informella former 
bjuds allmänheten in att delta i olika diskussioner och komma med egna frågor. 
Under perioden hölls fem Historiska salonger med tema: kärlek, identitet, 
tiden, minnet och glömska. Dessa salonger besöktes av 100 personer per 
tillfälle. De beskriver den Historiska salongen som ”den nya formen” till 
skillnad från ”de traditionella föredragsserierna”84.  

De traditionella föredragsserierna var under perioden fem till antalet och 
resulterade i 22 föredrag vilka ådrog sig totalt 1 917 besökare, alltså ett snitt på 
87 personer/föredrag.  

Två temadagar anordnades, den ena var en textilhelg på temat 
”intarsiateknik” med föredrag, specialvisning i museets textilkammare samt en 
Intarsiaverkstad där besökarna fick pröva tekniken. Den andra temadagen 
behandlade samisk historia och kultur85. 

Vidare gavs en paneldiskussion i anslutning till en utställning vilket drog 
170 personer. På alla hjärtans dag gjorde Sven Wollter en uppläsning av 
”Tristan och Isolde” vilket samlade 135 åhörare. Tre dramatiserade konserter 
med kungliga musikhögskolan där museets personal medverkat och visat 
föremål som kopplats till musiken drog drygt 700 besökare. Därutöver hölls 
ytterligare nio konserter på museet. Slutligen nämns också att Fornverkstan 
fortsatte med samma form och innehåll som tidigare, efter en utvärdering av 
verksamheten har man kommit fram till att det finns vissa angelägna 
förändringsbehov vilka ska behandlas under 2003. 

Jag summerar genom att säga att kunskapsförmedlingen tycks följa 2001 
års former med undantag av den nya programpunkten ”Historisk salong”. 

  

                                                 
83 Ibid.  
84 Ibid. sid. 16. 
85 Ibid. sid. 16-17. 
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4 Avslutande diskussion 

4.1 Analys och diskussion 
Vad är det egentligen Historiska museet säger om sin publika verksamhet, vad 
för slags bild förmedlar de genom dessa verksamhetsberättelser? Vad uttalas 
respektive inte uttalas, i vad för slags relation presenteras 
utställningsverksamheten och den övriga programverksamheten och i vilket 
förhållande står dessa till museiuppdraget och de eventuellt redovisade 
verksamhetsmålen?  

En påfallande aspekt vad gäller källmaterialet är att dessa 
verksamhetsberättelser presenteras i olika format och följer olika yttre och inre 
strukturer genom åren. Titeln på publikationerna skiftar från ”Årsbok” till 
”Årsredovisningar” vilket jag uppfattar som en övergång från en mer fri 
beskrivning av vad man sysslat med under perioden till en mer regelrätt 
återredovisning direkt riktad till uppdragsgivaren. Kanske är det så att den 
striktare redovisning jag finner från de senare åren är ett resultat av att 
uppdragsgivaren faktiskt kräver en noggrannare redovisning för hur museet 
brukar sina medel och att det blivit en nödvändighet för museet att i skrift lyfta 
fram sin unika position i samhället, institutionens delaktighet i de större 
sammanhangen, inom olika diskurser, och att detta i förlängningen skulle 
resultera i något samhällsnyttigt. Alltså ett sätt att legitimera verksamheten 
inför huvudmannen. Det faktum att museet beskriver sin verksamhet i så pass 
olika former ser jag som ett tecken på att samhällsklimatet förändras och att 
även museets roll och uppdrag i detta samhälle därmed förändras. Museet 
tvingas därför att söka nya former genom vilka de aktivt kan re-positionera sig 
diskursivt inom de olika diskurserna.  

Framförallt säger de olika formerna för redovisningarna något väsentligt 
om museets syn på sig själv och sin verksamhet. 

Att publikationernas struktur och innehåll ser olika ut från år till år är av 
intresse samtidigt som det gör det svårt att jämföra dem kvantitativt. Inte i 
någon av redovisningsformerna definieras den övriga programverksamheten 
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specifikt, istället verkar termen fungera som ett samlande uttryck för allt som 
inte är utställningar. Man lägger genom åren olika tyngdpunkt på museets olika 
verksamhetsområden och det man kallar programverksamhet.  

Den årskrönika som gavs ut 1996 skiljer sig markant från de andra 
verksamhetsberättelserna. Där får programverksamheten ett ytterst knappt 
utrymme och det som skrivs visar på liten variation av dessa program som 
endast verkar inskränka sig till pyssel och där allt krut istället läggs på 
utställningsverksamheten.  

Jag ser en förändring vad gäller dessa programverksamheters utbredning 
och roll inom museet. Även om både veta att och veta hur funnits med i 
museiverksamheten sedan 1975 har blandningen av dessa varierat och gått från 
att ha dominerats av lek och aktiviteter för barn och seriösa föredrag för vuxna, 
till en mer uppblandad programverksamhet där handling och aktiviteter även 
riktats till vuxna besökare och att föredragsserierna, seminarierna och på 
senare år även Historisk salong fått ett kontinuerligt drag. Veta att 
kunskapsförmedlingen verkar med åren få ett fastare fotfäste på museet och 
även kunskapsformen veta hur verkar utvecklas och i högre grad och som sagt 
även rikta sig till de vuxna.  

Från 1995 och framåt kopplas också de olika programformerna tydligare 
samman med museets uppdrag och verksamhetsmål. Av vad som framställs i 
årsredovisningarna får jag intrycket att museet strävar efter att etablera sig som 
en samhällsengagerad institution. Denna utveckling förstärks när jag sätter den 
i direkt relation till museets utställningsprogram för 2003-08 där man säger 
rakt ut att man söker profilera sig som ett spännande och samhällsengagerat 
museum, ett opinionsbildande forum för civilisationskritik. Jag tycker mig 
kunna dra slutsatsen att ett medel för att nå dit går via satsningar på den övriga 
programverksamheten, som komplement till utställningar men även utifrån 
programmens egen kraft.   

I bland annat årsredovisningen 1995-96 påtalas institutionens samverkan 
med andra kulturinstitutioner samt att de genom skoldatanätet etablerat en 
viktig roll inom utbildningsväsendet. Detta är två direkta exempel på hur 
museet genom olika program vid sidan av utställningen tar plats inom olika 
diskurser och att museiinstitutionen både rör sig inom en för museer gemensam 
diskurs såväl som inom andra diskurser och jag menar att de därmed 
positionerar sig som pålitlig auktoritet i vårt samhälle. 

Genom utvidgningen av det kunskapsförmedlande fältet, vilket i viss mån 
även kan sägas producera kunskap i den direkta kontakten med besökaren, 
anser jag att museet även stärker sin representativa makt. Att de genom den 
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utökade programverksamhet stärker sin röst i samhället och i kultur- och 
bildningsdiskursen. Genom att representera världen och producera såväl som 
förmedla kunskap skapar Historiska museet diskurs, tillsammans med övriga 
aktörer.  

I min hypotes utgick jag ifrån att museiinstitutionen var lika lite konstant 
eller stabil som samhället i övrigt och att museets roll borde förändras i takt 
med att samhället förändras, vilket Hooper-Greenhill visat att museer gjort 
genom historien. Frågan är om man kan säga att museet stärkt sin diskursiva 
positionering eller om denna kan sägas ha försvagats eller förblivit oförändrad 
de senaste tjugo åren. I Historiska museets fall vågar jag påstå att denna 
position har stärkts och att programverksamheten kan sägas ha påverkat denna, 
att förmedlingsformen fungerat som ett verktyg att nå detta resultat.  

Jag påstod även i hypotesen att det som betingar den museala 
verksamheten inte är absolut, att det råder olika uppfattningar om på vilket 
eller vilka ben museer står eller ens bör stå på vilket lämnar utrymme för olika 
direkta ställningstaganden och förändringsmarginaler. Jag anser att detta gäller 
exempelvis programverksamhetens område vilket jag håller för sannolikt kan 
ha förändrat museiinstitutionen i stort såväl som dennas samhälleliga funktion 
och positionering. 

Avslutningsvis vill jag kommentera min inledningsvis uttalade 
tankeställning om huruvida museernas programverksamhet skulle kunna 
karaktäriseras som en fluga, eller övergående trend. Jag har svårt att se att 
programverksamhetens roll inom museet bara skulle vara en sådan trend, tvärt 
om ter det sig inte troligt i mina ögon att dessa program skulle avta eller 
försvinna inom en snar framtid. Men å andra sidan är även jag barn av min 
egen tid och tenderar därför att se de legitimerande fördelarna som mer eller 
mindre självklara eller normala. Jag återkommer gärna om 20 år då jag har ett 
tidsperspektiv och kanske även en något annorlunda diskursiv referensram att 
förhålla mig till.  
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4.2 Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar Historiska museets programverksamhet åren 1975-76, 
1984-85, 1992-1997 samt 2000-2002. Källmaterialet sträcker sig drygt tjugo år 
tillbaka i tiden med fokus på de senaste tio åren. 

Uppsatsens hypotes består i antagandet att museets specifika plattform med 
verksamhetsgrenar som inkluderar flera olika fält som exempelvis 
kunskapsproducerande, kunskapsförmedling och underhållning, precis som 
samhället i övrigt varken är absolut eller stabilt. Istället skulle 
museiinstitutionen faktiskt förändras i takt med, eller i diskursiv relation till, 
det övriga samhället och att ett sätt att belysa denna förändring torde vara att 
undersöka den övriga programverksamheten ur ett diskursanalytiskt perspektiv. 
En annan hypotetisk utgångspunkt är att denna övriga programverksamhet 
faktiskt är på frammarsch idag och att detta skulle kunna spela roll för hur 
museet utifrån sin museala plattform och ämnesspecifika diskurser positionerar 
sig i ett större diskursivt sammanhang. 

Genom en presentation av den diskursanalytiska metoden och ett kapitel 
vilket behandlar och diskuterar vissa grundläggande begrepp såsom kunskap, 
makt, diskurs och representation förs dessa begrepp ihop i en diskussion om 
museets generella samhällsroll, syfte och uppdrag.  

Med denna teoretiska grund övergår uppsatsen i ett undersökningskapitel 
där källmaterialet presenteras. Det som är av intresse är hur denna 
programverksamhet presenteras i museets egna verksamhetsberättelser. Vilken 
relation har programverksamheten till den traditionella 
utställningsverksamheten? Sker någon förändring i denna relation över tid? 
Vilken slags kunskapsform dominerar? Utifrån detta ställs frågan om 
programverksamheten kan sägas stå för en utveckling av Historiska museets 
diskursiva positionering.  

De slutsatser som dras i analysen pekar på att den övriga 
programverksamheten utvecklas under perioden och att denna mer och mer 
kommit att bli en integrerad och kontinuerlig del av museet utåtriktade 
verksamheter och att man även syftar till att uppfylla museets verksamhetsmål 
inte bara genom utställningar utan även genom olika programverksamheter och 
jag menar att detta förändrade sätt att rikta sig till människor kan komma att 
påverka museets samhälleliga positionering.  
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