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Abstract 
The papers aim was to describe the different concepts that are used about research and museums 
when they are being discussed and what status that research at museums has. The report also 
examines the information about their researches’ availability on their homepages, that the 
museums (ansvarsmuseerna) and Nobel museum them self presents. The report also examines the 
research situation at museums and the reasons why that research should be carried out at 
museums. By examining the origin of research at museums I have been able to see the historical 
background to the competition that exists between museums and universities concerning research.  
Through converting Donald Broadys structure to a character over a scientific field I have inserted 
museums as an operator along with the universities in a field, a research field.  
Within this field, these operators fight over the right to carry out and to comment on research. 
These disputes have their origin in the fact that research historically has been connected to both 
institutions but today the universities has a clearer commission from the authorities to carry out 
research. These institutions also compete against each other over research financing and grants, 
which does nothing to help the relations between the two. I find that research at museums have 
difficulties with reinforcing their right to carry out research because of indistinctive definitions 
and concept confusion. The indistinctive definitions that are described in the essay can both be 
found in the essay's literature and in the two tables that I put together.  

These show how or if the museums (ansvarsmuseerna) and Nobel museum choose to, on the 
homepages, present the research that is being carried out. The museums' terminology concerning 
research is varying, which is clarified in the tables. In the descriptions of the research there are 
also large variations. The access to the information about research on each museums' homepage, 
are in five of the ten museums good. This I base on how the research headlines were used on the 
museums ' homepages, often in combinations with other words such as, collections, knowledge 
building (kunskapsbyggande) and education. The remaining five museums had no headline where 
the information on research was available; of these five only four are a part of a central museum 
authority. The information about these four museums' research was on the authorities ' homepages, 
not the museums own. In the essay I have linked the lack of accessibility to the information on the 
homepages about the museums' research; to that research has low status at the museums. This 
because other museum activities’ accessibility is prioritized at the museums. Through interviews it 
has been shown that the conditions required in order for museums to carry out research is an 
affirmative director and a skilled staff. I believe that if more research educated staff would carry 
out the research at the museums then the status of research at museums would increase. This 
would lead to museums finding it easier to claim their right to carry out and to comment in the 
field about research.. 
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1 Inledning  

Denna uppsats handlar om forskning och museer, mer specifikt de svenska 
ansvarsmuseerna1 och Nobelmuseet. Idén till uppsatsämnet kom när jag läste Eva 
Fägerborgs text ”Kulturhistoriska museer och forskning – en het potatis” som 
handlar om forskning och museer och den diskussion som finns kring temat. Det 
fick mig att fundera kring forskningens egentliga status och forskarnas situation 
vid museerna. Jag började undersöka hur olika museers information av 
forskningen som bedrivs vid museerna presenterades på deras egna hemsidor. 
Vilket ledde till att jag upptäckte Nobelmuseets hemsida, där det fanns mycket 
information om museets forskning. Mitt intresse för Nobelmuseet väcktes och jag 
genomförde mitt praktikmoment vid museet och fann där tillsammans med 
litteraturen uppsatsens inriktning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken status forskning vid museer har, 
redogöra för den forskning som ansvarsmuseerna och Nobelmuseet bedriver och 
beskriva uppkomsten av forskning vid museerna. Syftet är även att redogöra för 
skillnaden mellan forskning på, om och vid museerna, hur situationen ser ut för 
forskare och forskningsavdelningar och på vilket sätt museer använder sig av den 
forskning som de bedriver. Jag använder mig av dessa frågeställningar för att 
ringa in uppsatsens tema: 

 Vilken status har forskning som bedrivs vid museer? 
 Hur uppstod forskning vid museer?  
 Om vad handlar diskussionen forskning och museer?  
 Hur ser situationen ut för forskare och forskningsavdelningar på 

ansvarsmuseerna och Nobelmuseet? 
 På vilket sätt nyttjar museerna av den forskning som de bedriver? 

                                                 
1 Statens historiska museer, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Moderna museet, Nationalmuseum 
och Statens museer för kulturarv. Internetkälla 1, s. 4-5.  
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1.2 Avgränsningar   
I uppsatsen har jag valt att avgränsa mig nationellt. När det gäller uppsatsens 
avgränsning till ansvarsmuseerna så beror det på den ledarposition som 
ansvarsmuseerna fått gentemot övriga museer i landet. De museer som 
uppmärksammas speciellt är Nobelmuseet och Nordiska museet. Nobelmuseet 
eftersom museets forskningsavdelning beskrevs så framträdande på deras hemsida 
samt att jag genomförde mitt praktikmoment på museet. Även om Nobelmuseet 
inte är ett ansvarsmuseum använder jag museet i uppsatsen eftersom jag haft stor 
tillgång till deras personal och material. Nordiska museets forskarskola är den 
enda i sitt slag i Sverige och därför har jag valt att speciellt undersöka Nordiska 
museet. Uppsatsen avgränsas genom att den till största del endast handlar om de 
kulturhistoriska museerna, trots detta finns Naturhistoriska riksmuseet med i 
tabell 1 eftersom museet kan ge oss något att jämföra de övriga museerna med. 
Även Nationalmuseum och Moderna museet finns med i tabell 1 eftersom att de 
är ansvarsmuseer.  

1.3 Disposition  
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel, det första är inledningskapitlet som beskriver 
de förutsättningar som gäller i uppsatsen, så som syfte, frågställningar och källor, 
medan det andra kapitlet tar upp teori, metod och forskningsläge. Det tredje 
kapitlet innehåller uppsatsens tabeller, dessa redovisas och diskuteras. I det fjärde 
kapitlet beskrivs uppkomsten av forskning vid museerna, museologins framväxt 
och presenterar de två utvalda museerna Nobelmuseet och Nordiska museet. 
Femte kapitlet redogör och diskuterar forskning och museers olika definitioner 
och begreppsförvirring. Situationen för forskare och forskningsavdelningar vid 
museer diskuteras i det sjätte kapitlet medan uppsatsens sjunde kapitel består av 
den avslutande diskussionen, där uppsatsen knyts ihop inför det sista kapitlet. I 
det åttonde kapitlet finns en sammanfattning av uppsatsen och därefter redovisas 
uppsatsens källor och litteratur.    

1.4 Definition  
Den definition som anges för ordet ”forskning” av Nationalencyklopedins 
Internettjänst är: ”process som genom systematiskt arbete kan frambringa nya 
kunskaper och ökat vetande”2. Jag anser dock även att det är viktigt att skilja på 
om det skett en analys eller inte i samband med att ny kunskap nåtts. Jag använder 

                                                 
2 Internetkälla 2. 
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mig därför av nationalencyklopedins definition med tillägget att en analys ska ha 
skett för att det ska få kallas forskning.    

1.5 Källor   
De källor som används i uppsatsen är svensk museologisk litteratur kring temat 
forskning och museer. Jag noterade att forskning och museer var omdiskuterat 
inom den svenska museivärlden när jag läste Fägerborgs text ”Kulturhistoriska 
museer och forskning – en het potatis”. Men insåg snabbt att det inte skrivits 
mycket inom detta fält, inte heller om vad som är fältet.  Jag kommer därför att 
kartlägga detta fält genom att redogöra för temat så som det framställs i statliga 
utredningar, rapporter, debattartiklar och annan litteratur. I uppsatsen kommer jag 
även att presentera två egenhändigt sammanställda tabeller som visar hur 
ansvarsmuseerna respektive Nobelmuseet på sina hemsidor framställer den 
forskning som de bedriver. I uppsatsen använder jag även Statens offentliga 
utredning (SOU) Minne och Bildning från 1994, det kan tyckas att en fjorton år 
gammal utredning inte säger något om dagsläget och det kan kanske stämma. det 
är dock viktigt att se hur det från politiskt håll talas om forskning vid museerna, 
därför har jag ändå använt mig av Minne och bildning. En ny Kulturutredning ska 
presentera sina resultat senast i december 2008 och finns därför inte tillgänglig för 
denna undersökning. 
Samma Kulturutredning har i samråd med Museikoordinatorn sammanställt ett 
PM med titeln ”Forskning för kulturområdets behov”. PM:et  har offentliggjorts 
eftersom det i riksdagen under hösten 2008 kommer att läggas fram en 
forskningspolitisk proposition. Jag kommer att använda detta PM trots att den 
talar om ordet ”kulturområdet” och inte specifikt museer, så anser jag att den är 
viktig eftersom den är det senaste från myndighetshåll.  
Uppsatsen innehåller även intervjuer med representanter från Nordiska museet 
och dess forskarskola; Birgitta Svensson som är innehavaren av den Hallwyllska 
professuren och Bo Larsson tidigare doktorand vid forskarskolan och nu mer 
disputerad och arbetar som antikvarie på Upplandsmuseet. Men även från 
Nobelmuseet; professor och museichef Svante Lindqvist, 1:e Intendent Paul 
Sjöblom som är ansvarig för Nobelmuseets forskaravdelning och 1:e Intendent 
Olov Amelin som även är utställningsansvarig vid samma museum. Dessa 
intervjuer ger en djupare förståelse för hur verkligheten ser ut för forskare vid 
museerna och vilka förutsättningar forskningen behöver för att kunna bedrivas 
där.  
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2 Teori, metod och forskningsläge 

2.1 Teori och metod 
I uppsatsen kommer jag att redogöra för forskning och museer. Det tycks mig vara 
en omdiskuterad fråga om vi ser till Fägerborgs titel ”Kulturhistoriska museer och 
forskning – en het potatis”. Titeln menar att det är något brännande runt frågan 
museer och forskning, så var i ligger spänningarna och vilka deltar i detta fält. 
Ordet fält definieras av Donald Broady i denna mening som ”(…) ett fält är ett 
system av relationer mellan positioner besatta av människor och institutioner som 
strider om något för dem gemensamt.”3 I detta fält strider museer tillsammans 
med andra museer mot universitetsvärlden när det gäller forskning, men strider 
även mot varandra. Låt oss gå tillbaka till förklaringen av fältet. Broady säger att 
enligt Bourdieu finns det ett fält som kallas produktionsfältet eftersom det är där 
som verk, värden och trosföreställningar produceras.4 En särskild del av detta 
produktionsfält är det kulturella fältet eller fältet för kulturell produktion, för att 
kunna undersökas som fält menar Bourdieu att fältet måste besitta autonomi, 
alltså självständighet i förhållande till andra fält.5 Johan Ericstam använder i sin 
text ”Konstmuseifältet” Minne och bildning slutsats att: ’museerna är ett 
självorganiserande system’ för att förklara konstmuseerna som ett autonomt fält.6 
Bourdieu har utvecklat en struktur som enligt honom går att applicera på alla 
utvecklade kulturella fält, även om hierarkier och personuppsättningen förändras 
från fält till fält och från en tid till en annan. Denna struktur beskriver Broady på 
detta sätt:  

Alla mogna kulturella fält präglas av de två nämnda polariteterna. Om t.ex. en vetenskaplig 
disciplin utgör ett autonomt fält – vilket gäller i högre grad för teoretisk fysik eller 
historievetenskap än för socialt arbete eller omvårdnadsvetenskap – så är det följaktligen 
strukturerat i två dimensioner. Den första »horisontella» dimensionen åtskiljer 
grundforskningen från uppdragsforskningen. Den andra »vertikala» dimensionen ställer 
välrenommerade seniora forskare (»vänsterut» de som åtnjuter anseende inom 

                                                 
3 Broady, Donald, 1998, ”Inledning: en verktygslåda för studier i fält”, s. 11.  
4 Ibid. s. 14. 
5 Ibid. s. 15. 
6 Ericstam, Johan, 1998, ”Konstmuseifältet”, s. 237. 
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forskarsamhället, »högerut» de som lierar sig med industrin eller den statliga politiken och 
administrationen) mot dem som är yngre eller sämre utrustade med vetenskapligt kapital.7    
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Figur 1. Sammanställd av författaren utifrån citatet ovan ur Broadys ”Inledning: en verktygslåda 
för studier i fält, s.17. 
 
Denna figur är min tolkning av det som sägs av Broady i citatet och jag anser att 
det är möjligt att i denna struktur placera in museerna som institutioner och 
museitjänstemännen som forskare, även universitetets och dess forskare ryms här. 
Varje autonomt fält har sin egen specifika art av kapital, och fältbegreppet är ett 
verktyg för att kunna undersöka fördelningen av kapitalet.8 Det finns oliks sorters 
kapital; kulturellt, socialt, ekonomiskt, utbildning och vetenskapligt för att nämna 
några.9 Det är genom olika varianter av dessa kapital som museerna strider med 
varandra och universiteten för att ha rätten att uttala sig i frågan om forskning och 
för att få anslag till forskning. Jag tror inte att denna struktur är applicerbar på all 
forskning. Inom exempelvis medicin kan erkända forskare finansieras från både 
företag och staten och uppehålla sin status. Det finns även stora skillnader mellan 
hur olika museer förhåller sig gentemot figur 1 beroende på vilken 
ämnesinriktning museet har. Naturhistoriska riksmuseet är ett exempel eftersom 
det där bedrivs viktig grundforskning av välkända forskare, men mitt material 
tillåter inte att jag går vidare med denna intressanta aspekt hos ansvarsmuseerna. 
Jag kommer därför att koncentrera mig på institutionernas strid inom fältet.  
Det råder stor förvirring inom de kulturhistoriska museernas forskningsfält och 
jag anser att fältet behöver tydliggöras, eftersom forskning är viktigt för museer. 
Forskningens betydelse för museerna handlar inte enbart om kunskap om det 

                                                 
7 Broady, Donald, 1998, ”Inledning: en verktygslåda för studier i fält”, s. 16-17. 
8 Ibid. s. 14. 
9 Ibid. s. 13. 
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förflutna utan också hur vi ska relatera till den, detta påpekas av Timoslav Sola, 
“The meaning of museums is not to study the past, but how we relate to it.”10 Hur 
ska museerna kunna relatera till något om de inte har förståelse för det förflutna? 
Grundforskning handlar om att förstå kulturarv, att förstå det enorma material 
som finns på museerna. De som jag intervjuat delar inte upp forskning i 
grundforskning och uppdragsforskning. Det är dock inte relationen mellan de 
båda jag är ute efter utan relationen mellan de institutioner som strider inom 
samma fält för rätten att existera där.   
I uppsatsen använder jag mig av litteratur som behandlar ämnet forskning och 
museer, men ska även redogöra för de begrepp som existerar kring ämnet, men 
har även en förhoppning att kunna undersöka vad museer använder forskning till. 
För att kunna besvara frågeställningen om hur situationen ser ut för forskare och 
forskningsavdelningar har jag gjort en kvalitativ kartläggning över hur 
ansvarsmuseernas och Nobelmuseets forskning och forskningsavdelningar 
framställs på respektive museers hemsidor. Detta resultat presenteras i två 
tabeller11, som jag anser kan ge en bild av forskningens status på de utvalda 
museerna. I dessa tabeller undersöker jag fem olika punkter. Finns forskning 
och/eller forskningsavdelning representerad på hemsidan. Om antal personer 
anställda inom samma område finns angett och vad avdelningen har för 
benämning. Om och hur forskningens samarbeten och inriktning beskrivs. Vart på 
hemsidan informationen om forskningen finns och hur tillgängligt den är.  Genom 
att använda tabellerna kommer jag att kunna säga något om den status som 
forskning har vid museer. Jag är medveten om att det inte måste vara den verkliga 
statusen som forskning har inom museets väggar som visas på hemsidan men jag 
anser ändå att det säger något om prioriteringen av forskning.  När jag talar om 
status så avser jag hur stora resurser och prioritering som forskningen vid ett 
museum får. Jag undersöker vart på hemsidan som informationen finns och i 
vilken form informationen presenteras för att avgöra tillgängligheten.   
Jag har valt att ha med Naturhistoriska riksmuseet i tabell 1 även om min 
undersökning tyder på att forskning inom naturvetenskap ges större prioritering i 
jämförelse med den samma inom kulturhistoriska ämnen. Jag vill dock se vilka 
möjliga likheter och skillnader som kan finnas.   
Jag använder mig även av ett fem kvalitativa intervjuer, dessa intervjuer har varit 
semistrukturerade. Dessa gjordes i samband med att jag genomförde mitt 
praktikmoment på Nobelmuseet med de personer som arbetar med forskning, för 
att få förståelse för hur forskningen och forskningsavdelningen på Nobelmuseet 
fungerar. Jag intervjuade även Bo Larsson som under våren disputerade från 
Nordiska museets forskarskola, vi träffades på hans arbetsplats, Upplandsmuseet.  
Jag har även genomfört en intervju med innehavaren av den Hallwylska 

                                                 
10 Sola, Timoslav, 1999, ”Redefining collecting”, s. 254.  
11 För att se tabellerna 1 och 2 se i uppsatsen s. 11-12. 
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professuren Birgitta Svensson, som ansvarar för Nordiska museets forskning.  
Dessa intervjuer är gjorda för att ge en djupare bild av hur forskningssituationen 
ser ut på museerna. Därför var frågorna så öppna som möjligt och fokuserade på 
forskning och museer.  

2.2 Forskningsläge 
Diskussionen om forsknings betydelse för museernas verksamhet har varit väldigt 
ensidig, då alla verkar överens om att det är viktigt att forskning bedrivs vid 
museerna. Detta finns illustrerat i Fägerborgs artikel ”Kulturhistoriska museer och 
forskning – en het potatis” 

Både forskarröster och museiröster kan tala varmt om vikten av forskning vid museerna, om 
behovet av samarbete mellan museer och universitet, om hur museerna genom sina 
undersökningar och problematiserande utställningar kan verka som betydelsefulla aktörer i 
samhället och ge vikiga kulturhistoriska perspektiv på dagens frågor.12 

 
Men hur forskning bör definieras eller hur forskning ska bedrivas vid museerna är 
en fråga med en mängd olika svar, något som jag kommer att gå in på senare i 
uppsatsen.  
En indikation på att det länge diskuterats kring forskning och museer är de olika 
statliga utredningar och rapporter som behandlat ämnet under årens lopp. I Minne 
och bildning från 1994 finns ett kapitel ”Museernas roller”, där utredningen 
skriver att även om forskning på museer inte tillhör den bästa inom respektive 
ämnesområde så är den heller inte sämre än universitetsforskning i allmänhet, 
utan likvärdig.13 Utredningen tar upp att museerna dokumenterar och att i vissa 
fall sker även en bearbetning, det handlar om att museerna förvaltar ett kulturarv 
och dokumentationen kanske inte alltid från början ingår i ett forskningsprojekt.14 
Utredningen är noga med att poängtera att dokumentationen inte sker utan syfte, 
utan att arbetet är en del av museets offentliga uppdrag; att fungera som 
referensarkiv, faktaservice och service gentemot forskarvärlden.15 I utredningen 
använder de ordet forskningsförberedande när det handlar om dokumentation, till 
skillnad mot forskning som beskrivs som; 

Ordet forskning bör förbehållas problematiserande vetenskapliga arbeten där teori och empiri 
befinner sig i samspel med varandra. 16 

                                                 
12 Fägerborg, Eva, 2003,”Kulturhistoriska museer och forskning – en het potatis”, s. 328.   
13 SOU, 1994:51,”Museernas roller”, s. 113. 
14 Ibid. s. 114. 
15 Ibid. s. 114. 
16 Ibid. s. 115. 
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När utredningen talar om att museiforskningen återigen börjar ta plats bredvid 
universiteten i forskarsamhället så är det främst föremålsforskning de talar om.17 
Men utredningen nämner även att i en forskningsproposition, där det förordas att 
museerna bör dela upp forskningen i intern och sektoriell forskning, då menat 
forskning om den egna verksamheten museologi.18 Utredningen kommer med fyra 
förslag när det gäller forskning på museer. Det första är att det mellan forskning 
och utrednings- och publiceringsverksamhet bör dras en tydlig gräns och det som 
definierats som forskningsprojekt ska finansieras externt. Utredningen menar att 
de interna medlen ska användas till museets centrala uppdrag; insamling, 
registrering, vård och konservering.19 Det andra är att museets ledningar ska 
uppmuntra personalen till att söka externa medel och föra en personalpolitik som 
underlättar för dem som vill vara tjänstlediga för att bedriva forskning.20 Det 
tredje förslaget är att museerna bör få representanter i de stora humanistiska 
forskningsråden. Det fjärde förslaget är att tillsätta en adjungerande professur i 
samarbete med universiteten för att skapa kontakter med universiteten.21 
I utredningens bilaga finns en rapport av Göran Rosander ”Från datafångst till 
forskning – Om FoUD vid de statliga och statsunderstödda humanistiska 
museerna”.22 Rosander skriver att museiforskning är lång från ett entydigt 
begrepp, han menar att det inom museerna går inflation i ordet forskning, att varje 
undersökning får titeln forskningsprojekt.23 I bilagsdelen finns ett kapitel tillägnat 
museiologisk forskning, där det endast framgår en definition av ämnet, dess 
inriktningar och vart undervisning i ämnet bedrivs i landet.24  
Statens kulturråd kom 2000 med rapporten Tingen som kunskapskälla – Om 
forskning på museer. Rapporten är tänkt att redovisa hur forsknings och 
utvecklings- medlen (FoU – medlen) som började ges ut 1990 har använts.25 
Ansvarsmuseerna redogör själva för hur de använt medlen i rapporten. I rapporten 
menar man att museerna blivit allt mer beroende av finansiering utöver de vanliga 
anslagen, vilket har lett till att FoU – medlen blivit ett incitament för 
återupprustning av föremålsbaserade forskningen på ansvarsmuseerna.26 I denna 
rapport finns två artiklar som i uppsatsen används för att diskutera temat 
forskning och museer dessa är skrivna av Stefan Bohman och Karin Monié. Det 
finns även en debattskrift på temat med titeln Forskning & museer – En 

                                                 
17 Ibid. s. 115. 
18 Ibid. s. 116. 
19 Ibid. s. 116. 
20 Ibid. s. 117. 
21 Ibid. s. 117. 
22 FoUD står för forskning och utvecklingsarbete; dokumentation. Rosander, Göran, 1994:51 Bilagsdel 
3,”Från datafångst till forskning – Om FoUD vid de statliga och statsunderstödda humanistiska museerna”, s. 
44. 
23 Ibid. s. 59. 
24 Ibid. s. 71. 
25 Monié, Karin, 2000:2, ”Ansvarsmuseernas forskningsmedel”, s. 7. 
26 Ibid. s. 9. 
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debattskrift om museernas behov av kunskap och forskningens behov av museer 
som är skriven av Sten Rentzhog. Där Rentzhog ger reflektioner på Nordiska 
museets forskarskola, som han själv var med och tog initiativet till. 
Ivo Maroević text ”The history of museology” använder jag in uppsatsen för att få 
en bakgrund till hur forskning om museer och deras verksamhet, alltså 
museologisk forskning har utvecklats utanför museerna.  
När det i uppsatsen handlar om föremålsforskning vid museer används Barbro 
Bursells text ”Samdok och föremålen” där hon talar om vikten av samlingarna för 
museerna.27  
Tillbaka till gå? Enkätundersökning om forskning och forskarkompetens på 
museer en rapport som gjordes av DIK Museimannaförbundet 2004. Enkäten 
besvarades av alla de 66 museer som den skickades ut till. Vid dessa museer fanns 
237 anställda med forskarkompetens (licentiat eller doktor), 29 % har ett 
forskningsprogram, 64 % har ett forskningssamarbete med universitet/högskolan, 
33 % med andra museer och hela 32 % har inget forskningssamarbete alls.28 
Rapporten menar att museernas forskning har en ambivalent status, den sägs vara 
central för verksamheten men ges endast marginell plats i budgeten.29 
Museimannaförbundet avslutar rapporten med att lista ett antal 
forskningspolitiska ställningstaganden; ökat samarbete mellan 
universitet/högskolan, ökade medel för forskning till museisektorn. Samt ökade 
möjligheter för yrkesverksamma att genomgå forskarutbildning, ökade 
möjligheter för forskarkompetenta museimän att forska i tjänsten. För att 
definieras som statligt ansvarsmuseum krävs en professur, långsiktiga 
forskningsprogram inom musei- och kulturmiljöområdet och ökad medvetenhet 
hos huvudmännen om forskningens betydelse för god kvalitet.30 
I fackförbundet DIK:s medlemstidning DIK-Forum pågick en debattserie under 
2004 och 2005 mellan Kerstin Smeds från Umeå universitet och företrädare för 
Nordiska museets forskarskola och Nobelmuseet. Denna debatt handlade om 
forskningens plats vid museerna, denna serie kommer att användas i uppsatsen 
som exempel på relationen mellan institutionerna, museer och universitet.  
 

                                                 
27 Bursell, Barbro, 1998, ”Samdok och föremålen”, s.113. 
28DIK Museimannaförbundet, 2004, Tillbaka till gå? Enkätundersökning om forskning och forskarkompetens 
på museer s. 4.     
29 Ibid. s. 4.     
30 Ibid. s. 20.     
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3 Museer och forskning - en undersökning 

3.1 Status och forskning vid museer  
På följande sidor redogör jag för den information som ansvarsmuseerna och 
Nobelmuseet presenterar på sina egna hemsidor om den forskning som de 
bedriver. Detta redovisas i två olika tabeller, i dessa har jag använt mig av fem 
rubriker. Finns forskning, Antal anställda och namn på avdelningen, Forskningens 
inriktning och beskrivning, Samarbetspartners och projekt och den sista 
Tillgängligheten på hemsidan. Tillgänglighet undersöker jag genom att se vart på 
hemsidan informationen finns, i vilken form den presenteras. Anledningen till att 
både Statens historiska museer och Statens museer för världskultur finns med i 
tabellen utan att någon information redovisas, är för att illustrera den relation som 
finns mellan myndigheten och dess museer när det gäller information som 
redovisas på hemsidorna. Därför finns de med som överskrift till de museer som 
ingår i respektive myndighet. På kommande två sidor finns tabell 1 och 2 
uppställda, därefter kommer jag att redogöra för de resultat som tabellerna gett 
och gå igenom mina slutsatser utifrån tabellerna.    
  



Tabell 1. Visar ansvarsmuseernas beskrivning av den egna forskningsverksamhet museerna bedriver, med den information museerna själv ger på sina hemsidor. 

Museets Namn Finns 
forskning 

Antal anställda, namn 
på avdelningen 

Forskningens inriktning och 
beskrivning 

Samarbetsparters och 
projekt  

Tillgängligheten på hemsidan 

Nationalmuseum 
 

Ja 13 anställda på 
forskningsavdelningen 

Konsthistoria, materialteknik, 
konsthantverk, design, 
katalogisering, dokumentering  

Europeiska samarbeten, SU, 
UU, kurser och seminarier 

Under huvudmenyn övrig 
verksamhet fanns forskning, 
mycket information  

Naturhistoriska 
riksmuseet 

Ja 11 enheter under 
forskningsavdelningen, 
ca 150 anställda, 

Växter, djur, fossiler, geologi, 
miljögift, molekylärsystematik 

Nationellt projekt mot 
skadedjur på 
kulturinstitutioner även 
nordiska och internationellt 
 

I huvudmenyn fanns rubriken 
Forskning och samlingar 

Nordiska museet 
 

Ja Institutet för 
folklivsforskning 
ansvarar för Nordiska 
museets forskning,  

Forskarskolan – kompetens 
utveckling av museipersonal, 
Forskningspolicyn beskriver vad 
museet ska arbeta med, men inte 
vad de gör. SAMDOK: museerna 
ska tillsammans bedriva forskning   

Forskarskolan: samarbete 
med universitetsvärlden, 
SAMDOK: hanteringen av 
problematiska föremål, 
synliggöra museernas 
betydelse för konstruktionen 
av kulturarv 

På första sidan i vänstra menyn 
finns en rubrik forskning och 
under den en rubrik SAMDOK 
 

Moderna museet Ja 23 accessanställda olika 
projekt, men ingen 
forskningsavdelning  

Accessprojektet: ordna, vårda, 
dokumentera, registrera och 
fotografera museets samling, 
arkiv och bibliotek, 
konserveringsprojekt  

Accessprojekt; åtta olika 
delprojekt  

Ingen rubrik om forskning, 
informationen fanns under 
accessprojektet 

Statens historiska 
museer 

Ja      

Historiska museet  Ja Ingen avdelning med 
forskning i namnet 

Tillgängliggöra samlingarna för 
forskning, bearbetning och 
publicering av fynd, konservering 
och vård av föremål, 
internationellt jämförelse eller 
koppling till större samlingar 

SHMM har en samordnande 
funktion för FoU-
verksamheten, RAÄ, 
utländska institutioner, SU  

Finns ingen rubrik för forskning, 
informationen fanns på statens 
museer för världskulturs hemsida, 
där finns rubriken forskning och 
utveckling 
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Statens museer för 
världskultur 

Ja      

Etnografiska museet Ja Ingen avdelning med 
forskning i namnet, en 
vars titel är intendent, 
dokumentation  

Vård och registrering av 
bildmaterial, forskning och 
utgivning av publikationer av 
olika slag 

EU-projekt med fyra 
europeiska museer, fyra 
vetenskaplig workshops för 
att öka samarbetet  

Finns ingen rubrik för forskning, 
informationen som finns fanns på 
statens museer för världskulturs 
hemsida under museerna 

Medelhavsmuseet Ja Avdelningen kallas 
kunskapsuppbyggnad 
med 7 anställda  

Vård och registrering av 
bildmaterial, forskning och 
utgivning av publikationer av 
olika slag 

Internationell konferens för 
få nya perspektiv på en viss 
del av samlingen som 
planeras att ställas ut.  

Beskrivningen fanns på smvk:s 
hemsida, resten fanns tillgängligt 
på museets hemsida under Om 
museerna 

Världskulturmuseet Ja 6 anställda under 
utställningar & 
kunskapsuppbyggnad   

Tre kunskapsområden: kunskap 
om samlingarna, kunskap om 
globalisering och globala 
samtidsfrågor men också kunskap 
om museologin 

Tvärvetenskapliga 
perspektiv, i nära kontakt 
med pågående forskning på 
universiteten (Museion) 

Utbildning och forskning som 
rubrik på huvudsidan, underrubrik 
forskning och 
kunskapsuppbyggnad, samma 
information fanns på smvk:s 
hemsida 

Östasiatiska museet Ja Kunskapsuppbyggnad, 
forskning kallas 
avdelningen, 6 anställda 
och 2 projektanställda   

Vetenskaplig forskning, utgivning 
av publikationer, vårdar och 
bevarar föremålen 

3-årig axessprofessur förlagt 
på konstvetenskapen vid SU  

Beskrivningen fanns på smvk:s 
hemsida, resten fanns tillgängligt 
på museets hemsida under  Om 
museerna 

Källa: sammanställt av författaren, se tabellkällor 1 i käll- och litteraturförtäckningen 

Tabell 2. Visar Nobelmuseets beskrivning av den egna forskningsverksamhen museet bedriver, med den information museet själva ger på sin hemsida.  

Museets Namn Finns 
forskning 

Antal anställda, namn 
på avdelningen 

Forskningens inriktning och 
beskrivning 

Samarbetsparters och 
projekt  

Tillgängligheten på hemsidan 

Nobelmuseet Ja Museets tio disputerade 
medarbetare (forskning 
i tjänsten) en doktorand, 
forskningsavdelning 

modern vetenskap, medicin, fred, 
litteratur, ekonomi, Alfred Nobel 
och hans tid, Nobelpristagare och 
deras arbeten i kontext, och 
museologi, (utställningarna) 

Årlig serie; vetenskapliga 
seminarier (universitet, 
högskolor) föreläsning 
internationell forskare, 
utländska samarbeten   

I huvudmenyn forskning och 
bibliotek underrubriker forskning, 
forskare osv. mycket information  

Källa: sammanställt av författaren, se tabellkälla 2 i käll- och litteraturförtäckningen.



3.1.1 Museernas skilda terminologi 
Det faktum att alla museer i tabellerna anser att de bedriver forskning vid sitt 
museum är inte så underligt, då forskning är ett av museernas fyra roller.31 Men 
det är anmärkningsvärt att notera hur olika museerna förhåller sig till och 
benämner forskningen de bedriver. Av de tio museerna som finns med i tabellerna 
är det ett som sticker ut betydligt och det är som jag redan tidigare nämnt 
Naturhistoriska riksmuseet, speciellt när det gäller antal anställda forskare och 
informationen som ges på hemsidan. Det är endast tre museer som kallar sin 
avdelning för forskning för forskningsavdelning i tabellerna. Lika vanligt 
förekommande är det att kalla avdelningen för kunskapsuppbyggnad men då ofta i 
kombination med exempelvis utställning eller forskning. Denna skillnad i 
terminologin anser jag kan ses som en otydlighet kring vad som är forskning vid 
museer, vilket går att koppla samman med en statussänkning av forskning som 
bedrivs vid museer. Variationen av namn på den avdelning som arbetar med 
forskning är stor, vilket inte är så underligt eftersom många begrepp används 
inom denna diskussion.  
Fyra av museerna anger ingen speciell avdelning för forskning vid museet, 
Moderna museet anger 23 accessanställda och Etnografiska museet en anställd 
med titel intendent, dokumentation. Historiska museet anger varken någon 
avdelning för forskning eller något antal anställda som arbetar med forskning, den 
information som finns presenteras på myndighetens (SHMM) hemsida, där FoU – 
verksamhet beskrivs. Inte heller Nordiska museet har någon information om antal 
anställda, men har utförlig information om institutet för folklivsforskning, 
forskarskolan och Samdok. I tabell 2 kan vi se att Nobelmuseet anger tio forskare 
på sin forskningsavdelning och dessa presenteras individuellt, så är också fallet 
med Nordiska museets forskarskolas doktorander som också presenteras 
föredömligt på museets hemsida. Båda dessa museer har mycket information 
tillgängligt på sina hemsidor, det är kanske inte så underligt då Nordiska museet 
är värd för det uppmärksammade projektet forskarskolan. Orsaken till att 
Nobelmuseet har mycket information kring forskning på sin hemsida kan till stor 
del beror på tanken som finns på museet att forskning ska vara en del av 
verksamheten.32 En annan orsak kan vara att museet ändå är så pass litet att det 
inte är så många som arbetar med forskning.     
De allra flesta av museerna beskriver den forskning som museet bedriver med 
liknande ord så som; registrering, bearbetning, dokumentera, publicering och att 
tillgängliggöra samlingarna. Fyra museer i tabellerna skiljer sig från mängden 
genom att mer tydligt beskriva de ämnesområden som museet bedriver forskning 
inom, dessa är Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Världskulturmuseet 

                                                 
31 SOU 1994:51 ”Museernas roller”, s 82-86ff. 
32 Intervju med 1:e Intendent Paul Sjöblom, ansvarig för forskningsavdelningen på Nobelmuseet, 28/2-08. 
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och Nobelmuseet. Anledningen till att inte Nordiska museet finns med bland de 
museer som tydligt beskriver de ämnesområden som museet forskar kring är att 
denna information finns i formen av en forskningspolicy. Detta dokument är lite 
för långt för att jag skulle vilja kalla det tillgängligt. Vissa museer är väldigt 
otydliga i sin beskrivning av forskning, som exempelvis Östasiatiska museet som 
säger sig bedriva vetenskaplig forskning. Det är svårt att veta vad vetenskaplig 
forskning egentligen innebär. Det finns svårigheter med att tyda Östasiatiska 
museets beskrivning eftersom beskrivningen redogör för hela museets verksamhet 
inte bara forskning. Jag kan egentligen inte utesluta att museet faktiskt forskar 
kring hela sin verksamhet eftersom de inte beskriver uttryckligen vad de forskar 
om. På denna punkt är det väldigt olika hur mycket museerna valt att presentera 
den forskning de bedriver. Eftersom alla museer säger sig bedriva forskning anser 
jag inte att det kan vara så mödosamt att tillgängliggöra även denna verksamhet 
genom hemsidan. Den publika verksamheten, samlingarna och bevarandet av 
densamma presenteras på de kulturhistoriska museernas hemsidor, så varför görs 
inte samma sak med forskningen. Jag har svårt att se fördelar med att inte 
informera om en av museets verksamheter, det bör vara något som museerna vill 
lyfta fram eftersom det råder sådan enighet om att forskning vid museer är viktigt. 
Kan det möjligen vara så att det handlar om oro från museers sida, en oro för 
kritik mot forskningen om den skulle finnas tillgänglig? Det låter enligt mig 
underligt då museer är offentliga institutioner. 

3.1.2 Samarbete och projekt    
Alla museer i tabellerna anger flera olika samarbetspartners, det är oftast genom 
samarbeten med andra kulturinstitutioner som finansiering söks. Sex av museerna 
anger att de samarbetar med utländska institutioner, lika många samarbetar med 
universitets- och högskolevärlden. Ändå är det oftast mellan museerna och 
universitetsvärlden som stora delar av diskussionen kring forskning och museer 
äger rum, för mig verkar det som om dessa två i vissa sammanhang ställs som 
konkurrenter. Detta är något som jag kommer att återkomma till i uppsatsen. 
Projekt som nämns ofta är workshops, konferenser och seminarier, Moderna 
museet märktes speciellt med sina många accessprojekt och Nordiska museet med 
Samdok. Just Moderna museets alla accessprojekt gör ett väldigt splittrat intryck 
genom sin nuvarande presentation, med små projekt med en eller två anställda. 
Jag fick intrycket av att det var ont om långsiktiga projekt. 
 

3.1.3 Tillgängligheten        
Det huvudsakliga syftet med tabellerna var att se hur tillgänglig informationen 
som fanns om museernas forskning var på deras hemsidor. Utifrån den 
definitionen som jag tidigare angivit när det gäller tillgänglighet. Fem av 
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museerna hade en rubrik forskning på sin hemsida, ibland förekom även andra ord 
så som utbildning, kunskapsuppbyggnad, och samling ibland självständigt eller i 
kombination med forskning. Bristen på en enhetlig benämning ens bland 
ansvarsmuseerna, som övriga museer kan ha som förebild, tyder på att detta är ett 
faktum även på andra museer. Det fanns även bristande information kring 
forskning på vissa av landets ledande forskningsmuseers hemsidor. På Historiska 
museets hemsida fanns ingen information om museets forskningsverksamhet, 
denna information fanns på Statens historiska museers hemsida (SHMM). Denna 
fördelning fanns även till viss del mellan Etnografiska museet, Medelhavsmuseet 
och Östasiatiska museet och deras överliggande myndighet Statens museer för 
världskulturarv (SMVK). Världskulturmuseet presenterade dock in forskning på 
sin egen hemsida. SHMM och SMVK är två centrala myndigheter och tar hand 
om museernas administrativa verksamheter, dock är myndigheternas uppgift inte 
helt klar för mig och troligtvis inte tydligare för andra intresserade. Jag anser att 
det kan finnas en poäng med att den verksamhet som bedrivs vid ett museum även 
finns med på museets hemsida istället för den administrativa myndigheten. Om 
inte annars så bara för att underlätta för museets besökare att finna informationen.   

3.1.4 Slutsatser 
Som jag har redogjort tidigare i avsnitten, så råder det stora skillnader i vad 
museerna väljer att kalla de avdelningar som arbetar med forskning. Detta tyder 
dels på att definitionen av forskning är otydlig, vilket jag kommer att diskutera 
senare i uppsatsen, dels på museernas behov att profilera sig inom fältet för att få 
uppmärksamhet och anslag. Det faktum att flera av museerna i tabellerna inte 
hade någon information kring vare sig någon avdelning för forskning eller antal 
anställda som arbetar med forskning, kan säga oss olika saker. Antingen kan det 
handla om att museet inte har någon avdelning för forskning alls eller att den är 
inkluderad i de övriga avdelningarna. Jag anser att det är viktigt att det finns en 
egen avdelning för forskning vid museerna, eftersom det annars finns risk att den 
bortprioriteras till förmån för andra verksamheter.  
Museernas beskrivning av sin forskning och inriktningen på densamma präglas av 
stor splittring. Det finns två olika sätt som museerna väljer att beskriva 
forskningen som de bedriver. Den första är en beskrivning av museets arbetssätt 
exempelvis bearbetning, dokumentera och publicering. Den andra är en 
beskrivning av de ämnesinriktningar som museet forskar kring exempelvis 
konsthistoria, geologi och vetenskapshistoria. Alla museer som beskriver sin 
forskning genom ämnesinriktning använder ordet forskning på sin hemsida, i 
vissa fall tillsammans med andra ord. Jag anser att detta kan vara av betydelse då 
museet har valt att använda ordet forskning och inte dokumentation, vilket tyder 
på att forskning prioriteras av dessa museer och att de vill ta plats i 
forskningsfältet ordentligt.   
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De samarbetsparters som museerna anger är universiteten och högskolorna, trots 
den konkurrenssituation de har när det gäller att söka anslag. Även internationella 
samarbeten genomförs vid museerna, då handlar det vanligast om konferenser och 
workshops.   
Projekten som presenteras beskrivs väldigt olika, vissa väldigt ingående beskrivna 
medan andra nöjer sig med att lägga upp museets forskningspolicy. Jag tycker 
visserligen att det är bra att policyn finns tillgänglig med det kan vara intressant 
att se om museet följer policyn i sina projekt. Vissa museer beskriver så många 
små olika projekt vilket ger mig intrycket av en kortsiktig forskningsplan.  
När det gäller frågan om forskningens tillgänglighet på museernas hemsidor, så 
kan det sammanfattas med att vanligast förekommande var ordet forskning men 
ofta i samband med andra ord så som utbildning, kunskapsuppbyggnad, och 
samling men ibland stod dessa också självständigt. Kombinerandet av dessa ord 
anser jag fungerar som en försäkringsåtgärd av museet för att kunna täcka in 
dokumentation.  Om exempelvis ordet kunskapsuppbyggnad används 
självständigt så får jag intrycket att ordet fungerar som statussänkande, det jag då 
undrar över är varför de inte anser sig bedriva forskning. När det gäller status så 
var det endast fyra av de tolv undersökta museerna i tabell 1 och 2 som hade en 
rubrik med ordet forskning på huvudsidan av hemsidan. Jag anser att det är viktigt 
för museer att ha samma benämning som universiteten på sin forskning om 
museer ska kunna hävda sig. Jag kommer i uppsatsen endast använda ordet 
forskning, då jag anser att ordet kunskapsuppbyggnad syftar på att ny kunskap 
nåtts men utan att en analys har genomförts. 
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4 Historien bakom konkurrensen   

4.1 Uppkomsten av forskning vid museer  
När det handlar om uppkomsten av forskning vid museer så kan man inte undvika 
att tala om de stora nationalmuseernas framväxt under slutet av 1800-talet. 
Exempelvis så var den första konsthistorieforskningen i Sverige nära förenat med 
grundandet av Kungl. Museum som senare blev Nationalmuseum.33 Fägerborg 
talar också om en stark koppling mellan museer och vetenskap i alla fall historiskt 
sett, eftersom att de nationella museerna växte fram samtidigt som många 
akademiska discipliner formerades så etablerades museerna i vissa fall tidigare.34 
Nordiska museet är ett bra exempel tillsammans med ämnet folklivsforskning, 
detta eftersom den första svenska professuren i ämnet hamnade på Nordiska 
museet.35 Det är dock inte alla museer och discipliner som har lika 
överensstämmande samlingar och forskningsperspektiv som Nordiska museet och 
etnologin har haft, menar Fägerborg.36 Sambanden mellan just 
folklivsforskning/etnologi och Nordiska museet höll i sig så länge som museets 
samlingar och inriktning sammanföll med den akademiska disciplinen.37 På 
liknande sätt har detta skett med fler ämnen och museer, men idag är det 
annorlunda. Monié skriver att forskning vid museer inte är en utbytbar del av den 
totala forskningen, det finns inga vetenskapliga kriterier som speciellt är 
tillämpbara på museiforskningen.38 Men att det kan hävdas råda specifika 
förutsättningar exempelvis när det gäller närheten till föremålen, men varför 
skulle det behövas egna kriterier? Jag anser i likhet med Fägerborg att det är 
nödvändigt att forskningen som bedrivs vid museerna följer de kriterier som finns 
för all vetenskaplig forskning.39 Annars reduceras museerna till att bara haka på 
den allmänna trend som finns i samhället att vilja använda ordet forskning till 
varenda liten undersökning. 

                                                 
33 Monié, Karin, 2000:2, ”Ansvarsmuseernas forskningsmedel”, s. 8. 
34 Fägerborg, Eva 2003,”Kulturhistoriska museer och forskning – en het potatis”, s. 329. 
35 Ibid. s. 330. 
36 Ibid. s. 330. 
37 Ibid. s. 330. 
38 Monié, Karin, 2000:2, ”Ansvarsmuseernas forskningsmedel”, s. 8. 
39 Fägerborg, Eva 2003,”Kulturhistoriska museer och forskning – en het potatis”, s. 333. 
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4.2 Museologins framväxt 
Museologi är den vetenskapliga disciplinen som forskar om museernas 
verksamhet, alltså inte nödvändigtvis forskning som bedrivs av en 
museitjänsteman/forskare vid ett museum. Även om det vanligtvis är de anställda 
inom en sektor som är i störst behov av forskning på det egna området. I Sverige 
hör det inte till vanligheten att museitjänstemän har studerat museologi.40  
Maroević har beskrivit museologins utveckling ingående. Han har delat upp 
museologins ämnesutveckling i fyra olika faser. Den första fasen kallar Maroević 
för början på en museologisk tanke, denna fas sträcker sig från renässansen till år 
1900.41 Under denna första fas fanns det inte många olika författare men de som 
fanns intresserade sig för problemen med funktionen samlandet och museer.42 
Även när vi är framme på 1700- talet är det samlandet som beskrivs i böcker, 
metoder och förklaring till samlandet men även instruktioner för hantering, 
transport och förvaring av samlingar.43  
Den andra fasen sträcker sig från 1900-1934 enligt Maroević och den kallar han 
för den ur-vetenskapliga fasen.44 Under senare delen av 1800-talet och början av 
1900-talet publicerades kompendier och böcker om museernas historia runt om i 
Europa.45 Det är under denna fas som museologi börjar ses som en vetenskap och 
museologiska tidskrifter startas i England, Tyskland och i USA. Något som 
påverkade etableringen av museiprofessionen och utvecklandet av museologi som 
en vetenskaplig disciplin enormt mycket under fasen var bildandet av 
museiorganisationer vilket även ledde till en tidig internationalisering av 
museologin.46    
Den tredje fasen kallar Maroević för den empirisk-deskriptiva fasen och denna 
pågick mellan 1934 – 1976, fasen hade två viktiga skeenden den ena var Madrid 
konferensen 1934 där ett nytt metodisk tillvägagångssätt antogs.47 Basen till 
museologiskt arbete formulerades och de fundamentala villkoren bestämdes, 
museet definierades som det centrala temat inom museologi.48  Andra världskriget 
avbröt museologins utveckling och efter krigets slut så förändrades idéer som 
funnit innan snabbt, särskilt i och med kulturarvets ökade status.49 Det andra 
viktiga skeendet kom 1946 då bildades ICOM och i delar av Europa utvecklades 
teoretiska försök att bestämma gränser mellan museologi och museiarbete, något 

                                                 
40 DIK Museimannaförbundet, 2004, Tillbaka till gå? Enkätundersökning om forskning och 
forskarkompetens på museer s. 13.     
41 Maroević Ivo, 1998, “The history of museology”, s. 74. 
42 Ibid. s. 74. 
43 Ibid. s. 75. 
44 Ibid. s. 74. 
45 Ibid. s. 77. 
46 Ibid. s. 78f. 
47 Ibid. s. 79. 
48 Ibid. s. 80. 
49 Ibid. s. 80.  
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som västvärlden inte höll med om utan såg museologi som en disciplin som 
hjälpte museiarbetet.50 1958 hölls The UNESCO regional museum seminar i Rio 
de Janeiro och där bestämdes att museologi var en kunskapsinriktning som 
studerar museernas mål och organisation, och att museography dvs. beskrivningen 
av den historiska utvecklingen av museerna, är den teknik som används vid 
samlande och det arbete som görs inom museer som gäller och är beroende av 
museologi.51 Denna definition har enligt Maroević används sedan dess i 
uppslagsverk.  På ICOM:s sjunde generalsamling i New York 1965 beslutades att 
teoretisk museologi skulle utvecklas inom universiteten med speciella kurser för 
museipersonal.52 Maroević menar att detta öppnade upp för utvecklandet av ett 
utbildningsprogram av museiprofessionen och även för teoretisk forskning i 
museologiska fenomen. 
Den fjärde fasen, den teorisk-syntetiska fasen som börjar 1976 och håller på fram 
till nutid, enligt Maroević startade hela fasen i och med erkännandet av 
museiföremålet som en information/ dokumentations föremål och bärare av 
kulturell information.53 Under slutet av 1970-talet arbetade ICOM:s International 
Committee for Museology med att etablera museologi som en vetenskaplig 
disciplin, studera och underlätta för utvecklingen av museet och 
museiprofessionen, studera dess roll, funktion och arbete i samhället och 
uppmuntra till kritisk analys kring trenderna inom museologin.54 Det fanns enligt 
Maroević ett stort missnöje i Västeuropa med museologisk praktik och 
tillvägagångssätten, till skillnad från Östeuropas kritiska inriktning med 
marxistiskt synsätt. Detta missnöje ledde till att den Nya Museologin föddes 
under 1970- talet i Frankrike men spred sig över hela västvärlden, nya museologin 
grundades på att kulturarv var ett integrerat fenomen inom vilket museologin av 
samhället skapas.55 När Maroević 1998 skrev sin text berättar han att för tillfället 
ges mycket uppmärksamhet till terminologi inom museologi, eftersom det är 
grundläggande med definitioner av termer för att de ska kunna användas för 
utvecklandet av teoretiska tankar.56 Det faktum att vi tio år senare fortfarande 
diskuterar terminologin är oroväckande. Jag tycker att det är viktigt att termer 
definieras men anser också att definitionerna bör användas för att kunna gå vidare.      

                                                 
50 Ibid. s. 80. 
51 Ibid. s. 81. 
52 Ibid. s. 83. 
53 Ibid. s. 85f. 
54 Ibid. s. 86. 
55 Ibid. s. 89. 
56 Ibid. s. 90. 
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4.3 Nordiska museet och forskarskolan  
Nordiska museet har sedan dess öppnande 1873 under namnet Skandinavisk– 
etnografiska samlingen, haft forskning som del av sin verksamhet dock på olika 
sätt.57 Att Nordiska museet och forskning har en gemensam historia berättade jag 
ovan. Idag är det Institutet för folklivsforskning (IFF) som ansvarar för Nordiska 
museets forskning, IFF leder utvecklingen av forskning på Nordiska museet likaså 
vid de andra kulturhistoriska museerna i landet.58 Detta trots att inga resurser från 
museets egen budget används till forskning, all forskning är externt finansierat.59 
Institutet leds av innehavaren av den Hallwylska professuren Birgitta Svensson, 
vilket även innebär att hon är professor vid Etnologiska institutionen vid 
Stockholms universitet och ansvarig för forskningen vid Nordiska museet. Denna 
professur var en donation och är även den externt finansierat.60 
Nordiska museets forskning baseras utifrån den forskningspolicy som utarbetas av 
museets forskningsråd, som består av både museipersonal och externa 
ledamöter.61  
Nordiska museets styresman är även huvudman för Nordiska museets 
forskarskola som startade hösten 2002, syftet med forskarskolan var att ge 
museitjänstemän möjligheten att införskaffa forskarkompetens.62 Utbildningen 
pågår under fem år och leder till en doktorsexamen, från början var det elva 
doktorandtjänster men utökades 2005 med två till så nu är det tretton 
doktorandtjänster.63 Dessa doktorander har möjligheten att i sin museitjänst 
avlägga en doktorsexamen vid ett av landets universitet, tanken med forskarskolan 
är att höja kompetensen inom viktiga kärnområden och öka antalet vetenskapligt 
utbildade anställda vid landets museer.64 Nordiska museets forskarskola bekostas 
av Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien.65 

4.4 Nobelmuseet och dess forskningsavdelning  

                                                

Nobelmuseet är ett avsevärt mycket yngre museum än Nordiska museet, museet 
öppnades 2001 i samband med att en jubileumsutställning gjordes eftersom 
Nobelpriset firade 100 år. I min intervju med Svante Lindqvist, professor och 

 
57 Sörlin, Sverker, 1998, ”Artur Hazelius och det nationella arvet under 1800-talet”, s. 17. 
58 Internetkälla 3. 
59 Intervju med innehavaren av den Hallwylska professuren Birgitta Svensson, den 7/5-08.  
60 Intervju med innehavaren av den Hallwylska professuren Birgitta Svensson, den 7/5-08. 
61 Internetkälla 3.  
62 Rentzhog, Sten, 2006, Forskning & museer – en debattskrift om museernas behov av kunskap och 
forskningens behov av museer, s. 7. 
63 Internetkälla 3.  
64 Mattsson, Christina, 2006, ”Förord”, s. 5. 
65 Internetkälla 3. 
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museichef på Nobelmuseet framhöll han att han saknade högskolevärldens 
ifrågasättande och intellektuella miljö. Detta var anledningen till att museet två år 
senare startade en forskningsavdelning. 66 Lindqvist anser även att det är viktigt 
för Nobelmuseet att ha kvalificerad personal och det finns därför en regel som 
säger att endast disputerade kan bli 1:e intendent vid museet.67 Nobelmuseets 
forskningsavdelning anordnar seminarier, workshops och föreläsningar 
exempelvis den årliga Neale Wheeler Watson-föreläsningen. Nobelmuseet har 
inte som de flesta andra museer en stor föremålssamling att ta material till 
forskning från, utan fokuserar istället på av museet bestämda relevanta 
forskningsämnen så som exempelvis fredsbegreppet. Nobelmuseets 
forskningsavdelning består av de tio disputerade forskarna vid museet och har 
egna forskningsämnen, dessa beror på varje forskares bakgrund. Dessa har även 
20 % forskning i tjänsten.68 Museets forskare har möjligheten att publicera sina 
arbeten i museets uppsatsserie Nobel Museum Occasional Paper som redigeras av 
den ansvariga för forskningsavdelningen.69  

                                                 
66 Intervju med professor Svante Lindqvist och museichef på Nobelmuseet, 28/2-08. 
67 Intervju med professor Svante Lindqvist och museichef på Nobelmuseet, 28/2-08. 
68 Intervju med professor Svante Lindqvist och museichef på Nobelmuseet, 18/3-08. 
69 Internetkälla 4. 
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5 Definitioner och begreppsförvirring 

5.1 Begreppsdiskussionen kring forskning och museer 
Det är tydligt att det existerar en begreppsdiskussion när det handlar om forskning 
och museer. Det som kallas forskning på det ena museet kan kallas för något helt 
annat på det andra. Detta bidrar till stor förvirring och som jag ser det till viss del 
statussänkande av den forskning som faktiskt bedrivs vid museer. Det bidrar även 
till problem vid samarbete mellan olika museer och när det gäller samarbete med 
universitetsvärlden. Svante Beckman gör fyra urskiljningar när det gäller 
relationen mellan forskning och museer; museer som resurs för forskningen, 
forskning som del av museiverksamheten, forskning till stöd för 
museiverksamheten, museer som objekt för forskningen.70 Även om många 
kanske skulle kunna enas kring denna urskiljning så ligger det största problemet i 
forskningsbegreppet och de olika museernas definition av begreppet. Om detta 
diskuterar Fägerborg i ”Kulturhistoriska museer och forskning – en het potatis”, 
där hon poängterar att det ibland kan vara bra med en vidare definition då det 
synliggör kopplingen till samlingarna och insamlandet.71 Men tar även upp 
nackdelarna med det samma vilket är att det komplicerar i kommunikationen 
museerna emellan men även med forskarvärlden och de institutioner som beviljar 
anslag.72 Det faktum att museerna inte är tydliga i vad de menar med forskning, 
dokumentation, undersökning, research inför utställningar och utvecklingsarbete 
har även uppmärksammats i regeringspropositionen 1996/97:5, där det enligt 
Fägerborg menas att terminologin bör förtydligas speciellt när det gäller 
museerna.73 När Fägerborg diskuterar orsaker till varför ordet forskning används 
så brett vid museerna menar hon att det kan fungera som en prestigehöjande 
etikett. Hon anser att en uppstramning av begreppet forskning behövs för att inte 
museernas legitimitet som forskningsinstitutioner fortsätter att ifrågasättas.74 Även 
Kerstin Smeds tar upp att museernas forskningsroll inte kommer att nå klarhet 

                                                 
70 Fägerborg, Eva, 2003,”Kulturhistoriska museer och forskning – en het potatis”, s. 331. 
71 Ibid. s. 331. 
72 Ibid. s. 331. 
73 Ibid. s. 331. 
74 Ibid. s. 332. 
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förrän begreppsförvirringen kring området reds ut.75 Smeds skriver även i en 
debattartikel från DIK-Forum om varför det tycks gå inflation i ordet forskning;  

Vill vissa museer svara i enkäten att de visst forskar, därför att de har dåligt samvete och inte 
vill erkänna att de egentligen inte gör det? Därför att ett museum med självkänsla självkart 
skall ”forska”? Är det inte dags att erkänna, att hårt trimmad museipersonal idag varken har 
tid eller resurser till forskning – med vissa undantag, naturligtvis!76  

 
Smeds tycker att det är viktigt att det bedrivs forskning på museernas samlingar, 
vad är de annars där för, men menar att betydelsen ligger vid vad det forskas i, hur 
och vilken betydelse denna forskning har för den övriga verksamheten vid 
museet.77 Smeds säger även att ”kunskapen om samlingarna och vad de 
representerar måste finnas på museerna, men forskningen måste inte finnas där, 
utan kan också ha säte på annat håll”.78 Detta är provocerande ord för museerna 
som även dem deltar i detta kulturella fält för att återknyta till min figur 1 utifrån 
Broadys modell. Bengt af Klintberg och Christina Mattson från Nordiska museet 
och dess forskarskola svarar på detta provokativa citat från Smeds genom att 
hävda ”(…) man måste ha fackkunskaper för att veta var och hur man ska leta. 
Utan fackkunskap står du dig slätt, hur högt utbildad du än är (…)”.79. Dessa två 
citat betonar de stridigheter som jag beskrivit finns i detta fält mellan institutioner, 
i detta fall mellan museer och universitet.    

5.2 Museer, universiteten och forskning   
Ovanstående debattdiskussion från DIK-Forum är ett exempel på hur relationen 
kan ser ut mellan universiteten och museerna. Institutionerna konkurrerar om 
rätten att uttala sig i fältet om forskning, därför hamnar de ofta i försvarsställning 
inför kritik, vilket syns i DIK-debatten ovan. Försvarsställningen som 
institutionerna ofta hamnar i beror på att man konkurrerar även när det gäller att 
söka anslag för forskning. Men det måste inte nödvändigtvis vara på detta vis, 
Rentzhog menar att den kunskap som museerna efterfrågar ofta inte förekommer 
på universitetet, vars inriktning ofta är bunden till aktuella teorier, trender och 
finansieringsmöjligheter.80 Rentzhog menar att museerna och universiteten ska 
stödja och komplettera varandra, olika utgångspunkter gör att man utformar 
frågeställningar, metoder och teorier delvis annorlunda, detta skapar mångfald i 
forskningen.81 Nordiska museets forskarskola anser han är ett bra exempel på hur 

                                                 
75 Smeds, Kerstin, 2004, ”Museernas forskning – vara eller inte? s.14. 
76 Ibid. s. 14. 
77 Ibid. s. 14. 
78 Ibid. s. 14. 
79 af Klintberg, Bengt & Mattsson Christina, 2004, ”Ämnesforskning förnyar synen på museerna”, s.20. 
80 Rentzhog, Sten, 2006, Forskning & museer – en debattskrift om museernas behov av kunskap och 
forskningens behov av museer, s. 31. 
81 Ibid. s. 32. 

23 



museerna och universiteten kan arbeta tillsammans med forskning och utbildning. 
När Rentzhog säger att museerna och universiteten ska komplettera varandra låter 
det som ett mer jämlikt förhållande än det som Rosander skriver i bilagan 3 till 
Minne och bildning ”(…) att museiforskningen inte behöver vara en konkurrent 
till universitetsforskningen, snarare är den ett komplement”.82 I Rosanders text 
låter det som om forskningen vid museerna står under den vid universiteten, vilket 
i många fall inte stämmer. När Rosander använder ordet komplement, låter det 
som om forskningen vid museerna inte skulle klarar sig självständigt. Dock har en 
extern utvärdering funnit att kvaliteten på museiforskningen är god, något som de 
i Minne och bildning kopplar samman med hur liten del av museisystemets 
resurser som används till forskning, bara 4 %.83 Detta tros bero den höga andel 
externa medel som forskningen på museerna får, att söka extern finansiering är 
något som utredningen noterat att museets forskare verkar relativt mer skickliga 
på än universitetets forskare.84 Hur utredningen har kommit fram till detta anges 
inte, heller inte hur många långsiktiga projekt som får externa medel vid 
museerna. I Kulturutredningens PM ”Forskning för kulturområdets behov” menar 
utredningen att orsaken till att relationen mellan museer och universitet har 
försämrats beror på att dess forskning har inriktat sig mot skilda frågeställningar.85 
Precis detta att museerna och universiteten inriktat sig olika spelar stor del i den 
konkurrensställning de får gentemot varandra. Vilken forskning är den ”riktiga” 
forskningen, vem har rätten att uttala sig om forskning, båda dessa frågor handlar 
om att positionera sig i fältet.  

5.3 Forskning på, om eller vid museer – vad är skillnaden? 
I uppsatsen har det använts flera olika sätt att tala om forskning och museer, 
forskning på museer, forskning vid museer, forskning om museer och 
museiforskning. Vad är det som skiljer dessa åt? I kommande avsnitt kommer jag 
att redogöra för de skillnader som finns mellan de olika prepositionerna på, om 
eller vid när de sätts samman med forskning och museer, jag kommer även att 
diskutera museiforskning och museispecifik forskning. 

5.3.1 Forskning på museer – Föremålsforskning och dokumentation 
När prepositionen på används i meningen, forskning på museer menar man ofta 
den forskning som bedrivs på museet samlingar, alltså föremålsforskning men 
också forskning som bedrivs av museets anställda. Från början var 

                                                 
82 Rosander, Göran, 1994:51 bilagsdel 3, ”Från datafångst till forskning – Om FoUD vid de statliga och 
statsunderstödda humanistiska museerna”, s. 90. 
83 SOU, 1994:51, ”Museernas roller”, s. 114. 
84 Ibid. s. 114. 
85 Internetkälla 5, s. 5.   
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föremålsforskningen beskrivande i syfte att undersöka kronologiska och 
geografiska sammanhang, men under 1990- talet förändrades 
föremålsforskningen.86 Tidigare hade föremålen mest studerats för sin egen skull 
snarare än som historisk källa, föremålsforskningen gick från beskrivande till 
analyserande.87 Föremålen ses ofta som museers heligaste och viktigaste tillgång 
vilket beskrivs på följande sätt av Bursell: ”Föremålen är museernas speciella 
medium. Ingen annan samhällsinstitution tar ansvar för den delen av 
kulturarvet”.88 Bursell fortsätter i texten ”Samdok och föremålen” att beskriva hur 
viktiga föremålen är för museet ”Föremålsamlingen och bearbetningen av 
samlingarna ger också museerna deras vetenskapliga ryggrad.”89. Men vad är 
meningen med museets samlingar om ingen genom forskning sätter in dem i en 
kontext eller använder dem i utställningar? Samlingarna är en resurs inte bara för 
museer utan även för andra forskare och medborgarna i samhället. Museets 
samlingar fungerar som källmaterial till forskning, ibland kan denna samling vara 
obearbetad och då krävs att en dokumentation sker. Rosander tar upp att 
dokumentation på museerna inte vanligtvis är forskning, då dokumentation sker 
rutinmässigt som ett led i museets uppdrag att samla data som kanske kommer att 
användas i framtiden.90 Men om dokumentation sker som ett led i en vetenskaplig 
process, med hypoteser och frågeställningar så måste det klassificeras som 
forskning.91 Bör museer istället för forskning främst syssla med dokumentation? 
Inte enligt Bohman; 

Dokumentation och analys är egentligen två sidor av samma mynt, forskningsmyntet. Å den 
ena sidan styr själva insamlandet och sammanställandet den kommande analysprocessen. Vi 
kan bara analysera det vi faktiskt samlar in. Å andra sidan måste man ha en teoretisk och 
metodisk förankring för att förstå vad och varför man samlar in och bevarar olika 
företeelser.92 

 
Jag anser att det är omöjligt att genomföra en dokumentation utan att lägga in 
tolkningar, den som dokumenterar kan inte undvika att lägga in värderingar 
exempelvis genom de ord personen väljer att beskriva ett föremål med. På grund 
av detta anser jag i likhet med Bohman att det är viktigt att den som genomför 
dokumentationen har en teorisk och metodisk förankring, ordet låter vagt enligt 
mig. Hur ska denna förankring gå till? Genom fortutbildning eller kanske 
forskarutbildning. Jag anser att det är viktigt att inte kalla dokumentation för 

                                                 
86 Rentzhog, Sten, 2006, Forskning & museer – en debattskrift om museernas behov av kunskap och 
forskningens behov av museer, s. 42. 
87 Ibid. s. 42. 
88 Bursell, Barbro, 1998, ”Samdok och föremålen”, s. 113. 
89 Ibid. s 113. 
90 Rosander, Göran, 1994:51 Bilagsdel 3,”Från datafångst till forskning – Om FoUD vid de statliga och 
statsunderstödda humanistiska museerna”, s. 60. 
91 Ibid. s. 60. 
92 Bohman, Stefan, 2000:2, Museiforskning – onödigt eller nödvändigt”, s. 14.     
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forskning om inte någon analys har genomförts. I och med att man dokumenterar, 
sker en urvalsprocess, vilket påverkas av den personal som genomför den.   

5.3.2 Forskning om museer – museivetenskaplig forskning  
Forskning om museer är när det är själva museet som är undersökningsområdet, 
denna disciplin kallas museologi eller museivetenskap. Ämnet är ungt i Sverige 
och när jag diskuterade med Svensson varför Nordiska museet inte har någon 
museologisk forskning svarade hon att museologisk forskning är intressant i 
England, men inte i Sverige.93 Svensson förklarar vidare att museologin i Umeå 
startade för snart 20 år sen och endast en avhandling har publicerats, det är 
nödvändigt med bra undervisning, hon föreslår att en forskarutbildning bör startas 
längre söderut än Umeå.94 Det brukar diskuteras huruvida museologisk forskning 
bör bedrivas av museet själv, jag anser att det vore beklagligt om 
museitjänstemännens erfarenheter inte användes i forskning kring, exempelvis i 
forskning om museibesökarnas rörelser i utställningar.   

5.3.3 Forskning vid museer eller museiforskning  
När man säger forskning vid museer är det den forskning som bedrivs vid ett 
museum oavsett om den är museologisk eller föremålsbaserad. Jag föredrar att 
använda ordet vid eftersom det inte är lika begränsande som på eller om i detta 
sammanhang, och kommer därför i fortsättningen att använda denna beteckning. 
Ett ord som ofta används i litteraturen för forskning som bedrivs vid museerna är 
museiforskning. Kring detta ord finns det många åsikter exempelvis menar 
Fägerborg att forskning är forskning oavsett var den bedrivs, hon menar även att 
all forskning ska utsättas för samma kriterier. Fägerborg går så långt som att säga 
att termen museiforskning är onödig och oanvändbar.95 Jag är inte själv villig att 
förkasta termen helt men anser att det vore bra för museerna om all forskning vore 
prövad på samma sätt. Då detta skulle avsluta diskussionen kring kvalitén på 
forskningen som bedrivs vid museerna. Rentzhog vill använda begreppet 
museiforskning men vill göra en distinktion mellan museiforskning och 
museikunskap. Där museiforskning är begreppet för forskning på det källmaterial 
som museerna förvaltar, alltså samlingarna, medan museikunskap då blir 
begreppet för forskning och undervisning om museer och hur de bedriver sin 
verksamhet.96 Anledningen till att Rentzhog vill göra denna distinktion är att 
samma används av museernas närmaste motsvarighet, arkiven.97 Jag håller inte 
med Rentzhog här eftersom att det är termen arkivvetenskap som används när det 

                                                 
93 Intervju med innehavaren av den Hallwyllska professuren Birgitta Svensson, 7/5-08. 
94 Intervju med innehavaren av den Hallwyllska professuren Birgitta Svensson, 7/5-08. 
95 Fägerborg, Eva, 2003,”Kulturhistoriska museer och forskning – en het potatis”, s. 332. 
96 Rentzhog, Sten, 2006, Forskning & museer – en debattskrift om museernas behov av kunskap och 
forskningens behov av museer, s. 10. 
97 Ibid. s. 10. 
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handlar om undervisning av arkivarier vid landets universitet.98 Enligt Rentzhog 
skulle denna distinktion leda till mindre oreda men jag anser inte att 
begreppsförvirringen försvinner genom att vi blandar in nya begrepp.99   
För att krångla till det ytterliggare kan vi gå tillbaka till Maroevic som skiljer på 
”basic” och ”applied” inom museologisk forskning på detta sätt;  

Museological research is divided into two elements – basic and applied research. Although 
interpretations differ, basic research is common to all museological institutions and 
contributes new knowledge with the purpose of furthering the development of museology as 
a scientific discipline.(…) Applied research is directed toward solving practical problems and 
in this process, the participation of basic scientific disciplines is much greater.100     

  
Maroevic gör här en distinktion mellan forskning som ger ny kunskap för att 
utveckla museologin som en vetenskaplig disciplin och forskning som är riktad 
mot att lösa praktiska problem. Maroevic använder orden ”museological research” 
men bara i benämningen museologisk forskning inte som ett samlingsord för den 
forskning som bedrivs vid museer. Jag kan hålla med om att det finns 
museologisk forskning som mer inriktar sig antingen teoretiskt eller praktiskt men 
jag anser att både dessa borde rymmas vid museerna, men det utesluter inte att 
dessa även finns vid universiteten. Det är dock inte alla som håller med om att 
museologisk forskning bör bedrivas av museerna själva, argumentet bukar vara att 
det är svårt för museerna att vara självkritiska.101 Det finns så många begrepp 
inom forskning och museer som leder till otydligheter vilket påverkar 
konkurrensen mellan museerna och universiteten i detta fält. Jag vill tydliggöra att 
konkurrens inte alltid är något dåligt, det kan ibland verka effektiviserade men jag 
anser att denna konkurrens hindrar att ett meningsfullt utbyte äger rum.

 
98 Internetkälla 6. 
99 Rentzhog, Sten, 2006, Forskning & museer – en debattskrift om museernas behov av kunskap och 
forskningens behov av museer, s. 10. 
100 Maroević, Ivo, 1998, “The theory of museology”, s. 161. 
101 Amelin, Olov & Snickars Åhrén, Eva, 2005, ”Finns det fel forskning vid våra museer??”, s. 14. 



6 Situationen för forskare och 
forskningsavdelningar    

För att förstå hur situationen ser ut för forskare och forskningsavdelningarna vid 
Nordiska museet och Nobelmuseet har jag genomfört intervjuer som komplement 
till de tidigare nämnda tabellerna. 
I Fägerborgs text tar hon upp att utbildningsnivån på museets personal är en 
indikation på museets forskningsanknytning, hon menar att fram till 
museiexpansionen på 1970- talet så hade forskningen ett starkt fäste åtminstone 
vid de större museerna.102 Fägerborg beskriver att en förändring har skett och 
forskning har fått ge vika för andra mer publika verksamheter och för dessa har 
inte forskningskompetens värderats särskilt högt.103      

6.1 Forskning i tjänsten 
Forskning i tjänsten innebär precis som det låter att museitjänstemannen ska 
forska ett antal timmar av sin arbetstid. Även de museitjänstemän som har 
forskning som en av sina arbetsuppgifter är så översvämmade av sina övriga 
arbetsuppgifter att det blir svårt att hitta någon tid till forskning. Även på de 
museer som har forskning i tjänsten (20 %) som på Nobelmuseet finner forskarna 
det svårt att få tid att verkligen sätta sig ner och forska.104 Men museet arbetar för 
att kunna införa att forskarna ska kunna ”spara” sin forskning för att kunna lägga 
ihop tiden för att kunna forska på heltid under en längre period.105 Jag anser att 
detta kan vara en bra lösning, eftersom det är svårt att forska lite då och då. Vid 
Nordiska museets forskarskola har doktoranderna 80 % forskning och resterande 
tid arbetar de på sin arbetsplats, museet.106 Det är svårt för mig att säga något om 
hur det ser ut på övriga museer när det gäller forskning i tjänsten, då denna 
information inte anges på hemsidorna och mina intervjuer endast genomförts vis 

                                                 
102 Fägerborg, Eva, 2003,”Kulturhistoriska museer och forskning – en het potatis”, s. 330. 
103 Ibid. s. 330. 
104 Intervju med 1:e Intendent Paul Sjöblom och ansvarig för forskningsavdelningen på Nobelmuseet, 28/2-
08. 
105 Intervju med 1:e Intendent Paul Sjöblom och ansvarig för forskningsavdelningen på Nobelmuseet, 28/2-
08. 
106 Intervju med tidigare doktorand vid Nordiska museets forskarskola Bo Larsson och antikvarie på 
Upplandsmuseet, 29/5-08 
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Nordiska museet och Nobelmuseet. Men jag anser att forskning i tjänsten kan vara 
en indikation för hur prioriterad forskning är vid ett museum.  

6.2 Bristande resurser och bortprioriteringar  
Museernas bristande resurser är det som de allra flesta tar upp som orsaken bakom 
saknaden av forskning vid museerna, men även att andra verksamheter har fått gå 
före eftersom de har bringat in mer pengar, dock i form av anslag inte intäkter. 
Detta tas upp av Smeds i debattserien från DIK-Forum som anser att det är 
skenheligt av statliga myndigheter att poängtera hur viktigt det är med forskning 
på museerna, samtidigt som de mäter deras framgångar och kvalitet med 
kvantitativa medel som bygger på statistiska besökstal.107 Smeds menar att det 
leder till att museerna av finansiella och strukturella skäl inte kan bedriva 
forskning som del av sina ordinarie verksamheter.108 Om museerna inte bedriver 
forskning oroar sig Smeds för en minskning om inte universiteten lyckas öka sin 
forskning. Internationellt har detta lösts genom att skapa nya forskningsinstitut 
som står mellan museerna och universiteten och som inte bara har fokus på 
museets samlingar utan även deras roll och uppgift.109 Smeds säger att Nordiska 
museets forskarskola är ett bra initiativ men anser även att forskarskolan inte 
bedriver vare sig forskning på museernas samlingar eller forskning kring museets 
roll eller uppgift. Medverkande i Nordiska museets forskarskola håller inte med 
Smeds på denna punkt och skriver i sitt debattinlägg att det som Smeds säger inte 
stämmer. När forskarskolan startade så valde de mellan att etablera en bred eller 
snäv forskning inom gruppen, de valde museernas samlingar och materiella 
företeelser som museerna arbetar med som tema.110 Smeds svarar med att 
museerna är i behov av kompetensutveckling, men att samlings och 
ämnesområdena måste kompletteras med en helt annan sorts forskning om vi ska 
förändra synen på museer.111 Smeds säger även att det inte är nödvändigt för alla 
anställda på museet att vara forskarutbildad. Hon menar t.ex. att i 
utställningsarbetet kan en forskarutbildning till och med vara en nackdel. I detta 
håller jag inte med Smeds, då jag aldrig tror att utbildning kan vara en nackdel.  
Vilket jag kommer att återkomma till senare i uppsatsen. 
För att återkomma till de bristande resurserna inom forskning vid museer så vill 
jag ta upp det PM som skrevs av Kulturutredningen i samråd med 
Museikoordinatorn i februari 2008; 

                                                 
107 Smeds, Kerstin, 2004, ”Museernas forskning – vara eller inte?, s. 14. 
108 Ibid. s. 14. 
109 Ibid. s. 14. 
110 Af Klintberg, Bengt & Mattson, Christina, 2004, ”Ämnesforskning förnyar synen på museerna”, s. 20. 
111 Smeds, Kerstin, 2004, ”Om forskning, fortsättning …”, s. 13. 

 29



De relativt små ekonomiska resurserna för forskning för kulturområdets behov är dessutom 
splittrade på flera aktörer. Det har aldrig funnits någon sammanhållen och strukturerad 
förvaltningsorganisation inom kulturområdet som skulle kunna ta ett strategiskt helhetsansvar 
för forskningen, 112 

 
I citatet framgår att kulturutredningen anser att det inte ges tillräckliga resurser för 
forskning på kulturområdet och att det är ett problem att de ges till flera olika 
aktörer. Även om det i citatet talas om ”forskning för kulturområdet” och inte 
specifikt nämner museer så beskrivs i PM:et att ”Våra överväganden bygger också 
på Museikoordinatorns arbete och dialog med företrädare för museerna.”113. 
Varvid jag anser att citatet kan appliceras i detta sammanhang.  
Enligt Fägerborg har museerna kritiseras för att de inte fullt ut motsvarar de krav 
och förväntningar som finns och menar att det är museitjänstemännens problem 
med bristande resurser som hinder för forskningen.114  Vad är det då som krävs för 
att forskning ska kunna bedrivas vid museer? 

6.3 Förutsättningar för forskning vid museer 
Birgitta Svensson anser att det finns två viktiga förutsättningar för forskning vid 
museer, dessa är en kompetent och nyfiken personal och en bejakande chef.115 
Detta anser jag stämmer bra och tycker mig ha sett ett bra exempel på detta vid 
Nobelmuseet, vars museichef Svante Lindqvist vill att forskning ska vara kärnan i 
verksamheten vid museet.116 Jag anser att det är viktigt för en museichef att 
engagerar sig i museets forskning eftersom det sänder signalen att det är en 
prioriterad verksamhet. Svenssons andra förutsättning med kompetent och nyfiken 
personal är självklart oerhört viktigt eftersom det är ju dessa som ska göra 
genomföra forskningen.  
I Kulturrådets PM som presenterades i förtid eftersom det under hösten 2008 
kommer en forskningsproposition från regeringen och Kulturutredningen vill få 
med sina överväganden. I detta PM säger Kulturutredningen följande; 

Ett gott samarbete mellan kulturlivet och forskarvärlden förutsätter ett kontinuerligt utbyte av 
personal. Detta blir allt viktigare när forskningen utvecklas snabbare. Möjligheterna för 
kulturområdets personal att forskarutbilda sig och delta i forskningsprojekt blir därmed 
strategiskt avgörande.117   

 
Vad Kulturutredningen menar med utbyte av personal är jag inte säker på och att 
detta utbyte ska ske mellan kulturlivet och forskarvärlden är förvirrande. Är 

                                                 
112 Internetkälla 5, s. 5. 
113 Internetkälla 5, s. 2. 
114 Fägerborg, Eva, 2003,”Kulturhistoriska museer och forskning – en het potatis”, s. 328.  
115 Intervju med innehavaren av den Hallwyllska professuren Birgitta Svensson 7/5-08. 
116 Intervju med professor Svante Lindqvist och museichef på Nobelmuseet, 28/2-08.  
117 Internetkälla 5, s. 9. 
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tanken verkligen att yrkesgrupper inom dessa båda kategorier ska kunna hoppa 
mellan dessa två världar? Tanken med kontinuerligt utbyte av personalen fanns 
redan i Minne och bildning från 1994 skrevs detta; 

Utredningen anser det angeläget att på alla sätt främja rörligheten bland museipersonalen. Vi 
har ovan skiljt mellan begreppen inre och yttre rörlighet. (…) den inre rörligheten, mellan 
olika museer. (…) den yttre rörligheten, den mellan museimiljön och andra sektorer i 
samhället. 118 

 
Detta citat handlar om museer och gäller inte för att förbättra forskarrelationer 
mellan kulturlivet och forskarvärlden. Men båda handlar dock om att 
utredningarna anser att rörelse på arbetsmarknaden är bra. Jag har svårt att se hur 
utbyte av personal ska fungera praktiskt då dessa världar ständigt förändras och 
det gäller att hålla sig uppdaterad. Vilket jag tror kan vara svårt om man spenderar 
några år i inom den ena institutionen och sen söker sig till den andra. Jag håller 
med om att personal inte ska ha samma arbetsuppgifter eller stanna på samma 
arbetsplats under för långa perioder, detta då det kan vara svårt att ta till sig nya 
tillvägagångssätt. Men Kulturutredningen menar i PM:et att utbytet av personalen 
är bra eftersom; 

Då får forskare erfarenheter av kulturvärlden och kan ställa relevanta frågor, medan de som 
arbetar i t.ex. museer, arkiv och kulturmiljövården blir uppdaterade med den forskning som 
bedrivs på vetenskapliga institutioner.119   

 
När det handlar om att skapa kontaktytor mellan kulturen och forskarvärlden 
anser Kulturutredningen att Nordiska museets forskarskola är ett försök att 
överbrygga klyftan mellan museer och lärosäten.120 Utredningen menar dock att 
forskarskolan behöver utvärderas, för att möjligen kunna fungera som exempel för 
kommande åtgärder.121 Jag anser att Nordiska museets forskarskola är ett bra sätt 
för museer och universitet att samarbeta på, man använder sig av bådas kunskap 
utan att byta arbetsplats med varandra. När vi nu talar om Nordiska museets 
forskarskola vill jag ta upp det som Svensson sa om hur viktigt det är med nyfiken 
och kompetent personal. Även i Minne och bildning talas det om behovet av 
kompetens för att kunna bedriva forskning ”Museerna har många verksamheter 
som relaterar sig till forskning, och där det är en fördel om den som utför arbetet 
har en vetenskaplig utbildning.”122. Kompetens är ett nyckelord i detta 
sammanhang, men vad menar vi med ordet? Jag har redan tidigare i texten rört vid 
ämnet när jag diskuterade dokumentation, när det gäller forskning anser jag att det 
är nödvändigt med en akademisk utbildning. Disputerad personal bör vara de som 
leder och ansvarar för forskningsprojekten vid museerna, men det råder brist på 

                                                 
118 SOU 1994:51 ”Kompetens, rörlighet och utbildning”, s.185-186. 
119 Internetkälla 5, s. 9. 
120 Internetkälla 5, s. 9 
121 Internetkälla 5, s. 9 
122 SOU, 1994:51, ”Museernas roller”, s. 115. 
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disputerad personal vid museerna. Lönestatistik från Svenska 
museimannaförbundet visar att antalet yrkesverksamma med högre akademisk 
examen endast utgjorde 6,5 % år 2001.123 Även Rosander beskrev hur svenska 
museitjänstemän i genomsnitt är lägre utbildade än sina nordiska kolleger, vilket 
Rosander menar även generellt borde sänka forskningskompetensen.124 Ett sätt att 
höja kompetensen anser Rosander är fortbildning för museitjänstemännen.125  
Nordiska museets forskarskola kom till just för att höja museitjänstemännens 
kompetens. För att forskning ska fungera vid museer behöv alltså en museichef 
som anser att forskning är en viktig del av museets verksamhet så att forskning 
inte blir utan resurser eller bli bortprioriterad. Museitjänstemännen måste vara 
nyfikna och kompetenta, helst med en högre akademisk utbildning. 
Kulturutredningens idé om rörlighet är bra när det handlar om rörlighet inom den 
egna sektorn, jag menar rörlighet mellan museer. Men när det handlar om så 
skilda institutioner verkar det enligt mig väldigt komplicerat.    

6.4 Nyttan med forskning vid museer 
Hur använder museer forskningen som de bedriver, detta är en viktig fråga när det 
gäller att motivera forskningens existens vid museerna. Hur kommer forskning 
museerna till nytta?   

Forskningen behövs för att avgöra hur insamlingsverksamheten ska utformas, för att på bästa 
sätt ta hand om insamlat material, och inte minst för att producera ny fakta som kan användas 
i utställningsverksamheten.126 

 
Det som Jenny Beckman illustrerar i detta citat är hur viktig forskningen faktiskt 
är för museernas verksamheter. För att förstå hur forskning påverkar museets 
verksamheter kan vi använda det som anges i Minne och bildning att museer har 
fyra ben att stödja sig på, samla, bevara, visa och forska.127 Om forskning skulle 
försvinna från museerna så skulle det vara svårt för de övriga tre att klara sig i alla 
fall långsiktigt, eftersom det är genom forskning som dessa tre utvecklas. För de 
kulturhistoriska museerna är det viktigt att de har kunskapen om sina samlingar 
för att kunna använda sig av dessa i den utåtriktade verksamheten. Exempelvis i 
utställningar, men det är enligt Olov Amelin ansvarig för utställningsavdelningen 
på Nobelmuseet, svårt att på ett direkt sätt använda sig av ett forskningsresultat i 
en utställning.128 Men framhåller att Nobelmuseet i sina utställningsprocesser 

                                                 
123 Fägerborg, Eva, 2003,”Kulturhistoriska museer och forskning – en het potatis”, s. 330. 
124Rosander, Göran, 1994:51”Från datafångst till forskning – Om FoUD vid de statliga och statsunderstödda 
humanistiska museerna” s. 75. 
125 Ibid. s. 75. 
126 Beckman, Jenny, 2003, ”Identitetsklyvning?”, s 90.   
127 SOU 1994:51, ”Museernas roller”, sid 82-86ff. 
128 Intervju med 1: Intendent Olov Amelin ansvarig för utställningsavdelningen på Nobelmuseet, 3/3-08. 
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bjuder in forskare som är verksamma inom det ämne som utställningen berör till 
seminarier, vilket kan leda till ny kunskap och nya perspektiv kring ett ämne.129 
Det är på detta sätt jag anser att museerna och universitetens forskning bör 
samarbeta, som bollplank för varandras tankar och idéer.    
Forskning kan även leda till ny kunskap i en annan del av den utåtriktade 
verksamheten i programverksamheten. Ny kunskap kan användas för att utveckla 
nya program för pedagogiken, precis så kommer forskningen museets verksamhet 
till nytta på Nobelmuseet enligt Sjöblom.130 Forskningens nytta på museerna är 
mångfaldig och är väl värt betydligt större uppmärksamhet än den får. Forskning 
vid museer bidrar till stora delar av verksamheterna, men den bästa motiveringen 
till varför forskning bör bedrivas vid museerna anser jag finns i detta citat som jag 
använde i inledningskapitlet. “The meaning of museums is not to study the past, 
but how we relate to it.”131. Hur ska museerna kunna relatera till något som de inte 
känner till? Museer måste kunna sätta in sina samlingar och ämnesinriktningar i 
en kontext och för att detta ska ske är det viktigt att forskning bedrivs vid museer. 
Detta eftersom forskning kräver analys och eftertanke som behövs för att utveckla 
nya tankegångar och perspektiv.  
  

 
129 Intervju med 1: Intendent Olov Amelin ansvarig för utställningsavdelningen på Nobelmuseet, 3/3-08. 
130 Intervju med 1: Intendent Paul Sjöblom ansvarig för forskningsavdelningen på Nobelmuseet 28/2-08.  
131 Sola, Timoslav, 1999,”Redefining collecting”, s. 254.  



7 Avslutande diskussion  

Genom att redogöra för hur uppkomsten av forskning vid museer sett ut har jag 
kunnat konstatera att forskning har en lika självklar plats där som vid 
universiteten. Forskning vid museer har dock inte samma tydliga budskap från 
den politiska makten som universiteten har när det gäller forskning. Denna 
otydlighet kan vi se uttryckt i Kulturutredningens PM från 2008 ”Forskning för 
kulturområdets behov” där man talar om kulturområdet, inte specifikt museer. 
Otydligheten skapar problem och stridigheter mellan universiteten och museerna 
inom detta fält, stridigheter pågår även mellan museer då deras organisationer och 
förutsättningar ser olika ut. Den struktur som Broady beskrev i teorikapitlet anser 
jag inte fullt ut passar in på detta fält, då figuren är alldeles för fast. Det krävs 
större dynamik i en figur som ska rymma detta fält, eftersom den är så pass 
komplicerad med många olika aktörer. Det handlar inte främst om grundforskning 
mot uppdragsforskning eller oerfarna forskare mot erfarna, erkända forskare utan 
om de institutioner som rymmer dessa. Figuren kan visserligen användas för att 
visa hur striden om forskning pågår om vi byter ut de oerfarna forskarna 
respektive erfarna forskarna mot museer respektive universitet. Detta förhållande 
är ingen reflektion av mina åsikter om forskning vid museer utan snarare en bild 
av det företräde som universiteten har när det gäller att rättfärdiga den forskning 
som de bedriver.         
De stridigheter som jag beskrivit handlar om rätten att bedriva och uttala sig om 
forskning, museerna vill använda sig av sina materiella skatter för att skapa ny 
kunskap för att utveckla sina verksamheter. Universiteten vill använda museets 
resurser för sin forskning och menar att forskning ska bedrivas vid universiteten. 
Konkurrensen mellan institutionerna i fältet gör att diskussionerna låser sig 
eftersom parterna vid kritik lätt hamnar i försvarsställning. Detta kan vi se prov på 
i diskussionen som fördes i DIK-Forum om forskning vid museer.    
Varför bör det då bedrivas forskning vid museer? Forskning vid museer bingar ny 
kunskap som kommer dess verksamheter till nytta. Museerna behöver forskning 
för att kunna förhålla sig till de historier som de berättar. Jag skulle dock vilja se 
att forskning vid museer tydliggjorde sina begrepp för att återfå större plats i fältet 
kring forskning.  
Genom att undersöka de tabeller som jag sammanställt har det framgått att det 
råder stora skillnader i vad museerna väljer att kalla de avdelningar som arbetar 
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med forskning, om de ens uppger sig ha en sådan avdelning. Det är alltså inte bara 
den politiska makten som är otydlig när det handlar om forskning och museer, 
denna gång handlar det om vilka ord som museerna själva väljer att använda för 
den forskning som de bedriver. Museerna som finns i tabellerna använder orden 
forskning eller kunskapsbyggnad ofta i samband med samling, utveckling eller 
utbildning när det handlar om de avdelningar som arbetar med forskning. Orsaken 
till denna skilda terminologi anser jag dels kan bero på museernas behov att 
profilera sig inom fältet gentemot andra institutioner, för att få uppmärksamhet 
och anslag. Den andra orsaken kan enligt mig vara de olika begrepp och 
definitioner som existerar när det handlar om forskning och museer. I litteraturen 
talar de om denna begreppsförvirring, som har diskuterats under många år nu och 
det verkar inte leda någonvart. Risken är att fokus läggs på ständiga 
omdefinieringar istället för att fastställa begrepp. Om detta inte sker anser jag att 
risken finns att forskning vid museers status sjunker i och med dess otydlighet.  
Jag väljer i uppsatsen att använda prepositionen vid när det handlar om forskning 
som bedrivs vid museet, eftersom jag anser att den är mest heltäckande. Detta 
eftersom vid täcker in all forskning som bedrivs vid museet utan att som termen 
”museiforskning” antyda en skillnad gentemot forskning som bedrivs vid andra 
institutioner än museer. Det faktum att inte ens ansvarmuseerna är eniga om hur 
forskning och dess avdelningar ska definieras, tyder än mer på en otydlighet, 
vilket kan leda till bortprioritering. Det jag menar är att om inte ansvarsmuseerna 
ser det som ett problem att de institutioner som existerar inom deras fält definierar 
en av museernas fyra hörnstenar (samla, bevara, visa och forska) olika, så är inte 
forskning tillräckligt prioriterad vid museer. Det hjälper inte att museer hävdar sin 
plats i forskningsfältet när de själva inte lyckas komma överens om definitioner 
för den forskning som de bedriver. 
 Idag är ordet tillgängliggöra en av de viktigaste för alla offentliga institutioner, 
därmed även för museer, de tillgängliggör samlingarna och vissa museer har även 
sina utställningar tillgängliga på Internet. Därför anser jag det relevant att 
undersöka hur tillgänglig den informationen som finns om museernas forskning är 
på deras hemsidor. Jag definierar tillgänglighet i undersökningen utifrån vart på 
hemsidan information finns och i vilken form den finns där. Häften av museerna i 
tabellerna hade en rubrik på hemsidan som handlade om deras forskning. Hos 
resterande hälften fanns forskning nämnt under beskrivningen av museets 
verksamhet eller på den myndighet som ansvarar för museets administration. Min 
slutsats av detta är att forskning inte har så hög status vid museerna. Jag resonerar 
på detta sätt, om museer som det har visat sig inte anser att tillgängliggörandet av 
forskning är särskilt viktigt så säger det något om museernas attityd gentemot 
forskning. Eftersom andra verksamheters tillgängliggörande står högt i kurs hos 
museer exempelvis tillgängliggörandet av samlingarna.  

 35



I de intervjuer som jag gjort tydliggörs att det är bristande resurser som leder till 
att forskning blir lidande. Detta är även ett problem för de museitjänstemän som 
har forskning som del av sin tjänst, jag anser ändå att forskning i tjänsten är en 
indikation på att forskning prioriteras av de museer som använder detta systemet. 
Även kulturområdet lider av bristande resurser vilket beskrivs av 
Kulturutredningen i deras PM från 2008, de önskar att ett utbyte av personal ska 
ske mellan kulturlivet och forskarvärlden. Ett liknande förslag fördes fram redan i 
SOU:s Minne och bildning från 1994, men då handlade det om rörlighet inom 
museiorganisationen. Båda dessa förslag handlar om att förbättra samarbete 
mellan institutioner, vilket ses som viktigt, Nordiska museets forskarskola kan ses 
som ett försök till samarbete mellan institutionerna museer och universitet. 
Tanken med forskarskolan är att erbjuda museipersonal chans att doktorera, 
samtidigt som de till viss del arbetar kvar på museet. Kompetent personal är en av 
de förutsättningar för forskning som tas upp i uppsatsen, en annan är att det är 
viktigt med en bejakande chef som prioriterar forskning. Ett nyckelord i detta 
sammanhang är kompetens, men vad menar vi med ordet? Jag anser att den 
personal som ansvarar för forskningsprojekt vid museer bör ha en 
forskarutbildning i bakgrunden, för att delta i arbete med forskning och 
genomföra dokumentationer bör det räcka med en akademisk examen. 
Anledningen till att jag anser att forskarutbildad personal bör finnas vid museer 
har två orsaker den ena är att en forskarutbildning garanterar att personalen har 
vana att forska, den andra orsaken är att om alla forskare vid museerna hade en 
forskarutbildning anser jag att statusen för forskning vid museer skulle höjas. 
Vilket också skulle ge museerna möjligheter i fältet gentemot universiteten.     

7.1 Framtida undersökningar 
Det finns många sätt att gå vidare utifrån denna uppsats kring temat forskning och 
museer. De resultat som framkom genom tabellerna kan man använda för att 
jämföra ansvarsmuseerna med exempelvis länsmuseerna.  
Jag rekommenderar kommande forskning att använda enkäter för att kunna se om 
eller hur personalens utbildningsnivå påverkar den forskning som museerna 
bedriver.  
Förutsättningarna för forskning vid museer kommer troligtvis att förändras efter 
det att den nya Kulturutredningen presenterat sina förslag för kulturområdet. Det 
kan vara intressant att jämföra Kulturutredningens resonemang om forskning vid 
museer med det som sades redan 1994 i Minne och bildning.  
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8 Sammanfattning   

Uppsatsens syfte var att redogöra för de olika begrepp som används när det 
diskuteras om forskning och museer och vilken status som forskning vid museer 
har. Uppsatsen beskriver även den forskning som ansvarsmuseerna och 
Nobelmuseet säger sig bedriva på sina hemsidor, men undersöker även hur 
forskningssituationen ser ut vid museer och anledningen till att forskning bör 
bedrivas vid museer. Genom att undersöka uppkomsten av forskning vid museer 
har jag kunnat se den historiska bakgrunden till den konkurrens som finns mellan 
museer och universitet när det handlar om forskning.    
Genom att omvandla Donald Broadys struktur till en figur över ett vetenskapligt 
fält har jag satt in museer som aktörer tillsammans med universiteten i ett fält, ett 
forskningsfält. Inom detta fält strider dessa aktörer över rätten att utföra och uttala 
sig om forskning. Dessa stridigheter har sitt ursprung i det faktum att forskning 
historiskt sätt varit bunden till båda institutionerna men att universiteten i 
dagsläget har ett tydligare uppdrag från myndigheterna att bedriva forskning än 
museerna. Konkurrenssituationen mellan dessa institutioner påverkas även av det 
faktum att de tävlar mot varandra över forskningsfinansiering och anslag. Jag 
anser att forskning vid museer har svårigheter med att befästa sin rätt att bedriva 
forskning på grund av otydligheter och begreppsförvirring. Otydligheterna som 
beskrivs i uppsatsen kan både återfinnas i uppsatsens litteratur och i de två 
tabeller som jag sammanställt. Dessa visar hur eller om ansvarsmuseerna och 
Nobelmuseet väljer att på sina hemsidor presentera den forskning de bedriver. 
Museernas terminologi när det gäller forskning är varierande, vilket tydliggörs i 
tabellerna. Även i beskrivningen av forskningen finns stor variation. 
Tillgängligheten av informationen om forskning på varje museers hemsidor var 
bra på fem av de tio museerna. Detta baserar jag på att rubriken forskning fanns 
på museernas hemsidor, ofta i kombination med andra ord så som, samlingar, 
kunskapsbyggand eller utbildning. De resterande fem museerna hade ingen rubrik 
där informationen om forskning fanns tillgänglig, av dessa fem var fyra museer 
del av två olika centrala museimyndigheter, Statens historiska museer och Statens 
museer för världskulturarv. Det var på dessa myndigheters hemsida som 
informationen om de fyra museernas forskning fanns. Jag har i uppsatsen kopplat 
samman bristen på tillgänglighet av information om museernas forskning på deras 
hemsidor, till att forskning har låg status på museerna. Detta eftersom andra 
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verksamheters tillgängliggörande vid museerna är så prioriterad. Genom 
intervjuer har det framgått att förutsättningarna som krävs för att museer ska 
bedriva forskning är en bejakande chef och kompetent personal. Jag anser att om 
mer forskarutbildad personal skulle bedriva forskningen vid museerna så skulle 
statusen för forskning vid museerna höjas. Vilket skulle leda till att museer 
enklare kan hävda rätten att bedriva och uttala sig i fältet om forskning. 
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